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

zyskujesz!

• rabaty do 40%
• rabaty dla minigrup od 8 osób
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WYBIERZCIE SIĘ NA WAKACJE W KILKA RODZIN,
A OTRZYMACIE DODATKOWY RABAT.
• pakiet gwarancji
• ubezpieczenie od rezygnacji 2%
• zaliczka tylko 15%
• największy wybór hoteli, pokoi i terminów,
także w okresie szkolnych wakacji
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KARTA STAŁEGO
KLIENTA
Zapytaj o nią w swoim biurze podróży
i korzystaj z atrakcji

TYLKO
dla stałych
klientów
RABAT 3%

Słoneczne
wakacje
w najpiękniejszych
zakątkach Europy!
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Zaufanie

18
lat
w Polsce

Niezawodność spod znaku OTI

Milion

Pewność, siła i zaufanie
międzynarodowego koncernu

Klientów

Należymy do grupy OTI Holding, która w ciągu 24 lat
wypracowała sobie pozycję jednego ze światowych liderów
branży turystycznej. Dominuje dzisiaj we wszystkich
segmentach rynku turystycznego takich jak turystyka
przyjazdowa, organizacja wycieczek, zakwaterowanie, przeloty,
sieć agencji sprzedaży i bezpieczeństwo. Z jej usług skorzystało
ponad 17 milionów klientów.
OTI Holding jest aktywne na 5 kontynentach, gdzie pracuje
5657 pracowników i 20 afiliantów w 11 państwach. Organizuje
wyjazdy do niemal 60 kierunków w 28 krajach, między innymi
do Turcji, Grecji, Hiszpanii, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów
Arabskich czy Tajlandii.
Zawsze zapewniając jakość i niezawodność spod znaku OTI.
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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)

51
milionów
gwarancji

20
milionów

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

kapitału
zakładowego

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

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

hotele
i samoloty

Dobra opieka,

polska mowa, bezpieczeństwo

i ,,święty spokój”

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

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

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

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

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

3

3

,
j
i
n
ś
,
j
u
ż
ó
r
d
Po
odkrywaj!
,,ZA DWADZIEŚCIA LAT BARDZIEJ
BĘDZIESZ ŻAŁOWAŁ TEGO CZEGO
NIE ZROBIŁEŚ, NIŻ TEGO CO ZROBIŁEŚ.
WIĘC ODWIĄŻ LINY, OPUŚĆ BEZPIECZNĄ
PRZYSTAŃ. ZŁAP W ŻAGLE POMYŚLNE WIATRY.
PODRÓŻUJ. ŚNIJ. ODKRYWAJ”
Mark Twain

Radosław Nawrot

N

żony wygodnie, czy po to, by odpocząć beztrosko, czy też
a opakowaniach lekarstw jest zawsze rytualna nowłaśnie bosko się zmęczyć, czy wreszcie blisko, czy niesłytatka: „przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub
chanie daleko, zawsze kryje się za tym owa siła. Każdy pofarmaceutą”. Bo grunt to zastosować dobre lekardróżuje w gruncie rzeczy dlatego, że jest ciekaw. Co więstwo do dobrej choroby, nie przypadkowe. Jak to „chocej, gdy raz zacznie, nigdy już
roby”? – zapytacie Państwo,
nie przestanie.
pakując walizkę, albo plecak.
NIGDY JUŻ NIE PRZESTANIECIE, NIGDY NIE
To chyba najpoważniejsze
Albo – jak to swego czasu
ostrzeżenie, które wydać powimiał w zwyczaju Wojciech
ZASPOKOICIE TEGO GŁODU CIEKAWOŚCI
nien swym następcom każdy,
Cejrowski – jedynie kartę
kto podróżować zaczął. Zakredytową. Podróżowanie to
I TĘSKNOTY, BY ZOBACZYĆ COŚ JESZCZE,
czniecie, szanowni Państwo,
przecież urlop, relaks, frajda,
CZEGO SIĘ NIE WIDZIAŁO. ALBO ZOBACZYĆ i już po was.
a nie choroba!
Znam ludzi, którzy podróżowaBynajmniej, szanowni PańRAZ JESZCZE, TO CO WIDZIAŁO SIĘ
li przed laty, potem przyszła rostwo. Podróżowanie jest
dzina, dzieci, nowa praca, obochorobą i to bardzo poważWŁAŚNIE.
wiązki… Wydawało się, że to
ną. Pisał już o tym Ryszard
koniec – już nie będą w stanie
Kapuściński, który przypadalej podróżować. Tak się jednak tylko wydawało, bo każda
dłość tę nazwał wręcz ciężką i nieuleczalną, a na dodaz tych osób do nałogu wróciła, a przynajmniej wciąż ma na
tek straszliwie zaraźliwą. W dzisiejszych czasach, gdy ceny
to ogromną ochotę. Jak bowiem mawiał Mark Twain, w żypołączeń lotniczych i zagranicznych wakacji spadają, gdy
ciu zawsze bardziej żałuje się tego, czego się nie zrobiło, niż
tygodniowy urlop nad Morzem Śródziemnym można
tego, co się zrobiło.
mieć już za 1000 zł, w czasach gdy świat skurczył się do
rozmiarów globusa, ta choroba zbiera ogromne żniwo.

Wybierz swój sposób

Zaczniesz, nie przestaniesz

Decyzja o podróżowaniu jest bowiem wpadnięciem w pułapkę – w mojej opinii, najwspanialszą pułapkę, jaka istnieje
na świecie. Pułapkę bez wyjścia, bo też wyjście
z niej jest całkowicie zbyteczne. Ta pułapka
okazuje się bowiem najlepszą alternatywą,
jaką można stworzyć dla codzienności,
jaka by ona nie była.
Nie ma zatem sensu walizek turystów
hotelowych oblepiać ulotkami nakłaniającymi do skontaktowania się z lekarzem czy farmaceutą. Nie ma na
podróżowanie lekarstwa, w tym sensie

Mówię to z pełną odpowiedzialnością, jako człowiek zarażony jakieś 10 lat temu – nawet nie wiem kiedy i przez kogo. Podróżowanie jest bowiem
chorobą zdradliwą. Atakuje najczulsze
punkty, takie jak tęsknota za czymś, czego jeszcze w życiu brakuje albo ciekawość. A ciekawość, w mojej opinii, to
najsilniejsza siła sprawcza tego świata.
Ktokolwiek w jakikolwiek sposób by
nie podróżował, czy to na walizkach,
czy z plecakiem, czy pieszo, czy wo-
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Nic w tym złego, bo takie podróżowanie z zapraszaniem
na wyprawę widzów działa na ludzką kreatywność. Dawno
temu, gdy Arkady Fiedler wracał z Kanady, co pachniała żywicą albo znad Ukajali, w której ryby śpiewają, schodzili się
ludzie, by go posłuchać i poczytać. Dzisiaj każdy może być
takim Arkadym Fiedlerem. Może, o ile swoją podróż potrafi
nie tylko przeżyć, ale także się nią podzielić z innymi. Po
zaspokojeniu własnej ciekawości, przekazać ją dalej.
To właśnie w ten sposób rozprzestrzenia się ta najpowszechniejsza choroba na świecie. Bez lekarstwa, bez
farmaceuty, bez szczepionki i bez żadnego powodu, by
przestać ją szerzyć.

że nie da się z tego wyleczyć. Zwłaszcza, że nie ma potrzeby. Przyda się jednak to, by dobrać dla siebie najlepszy
sposób podróżowania i najbardziej stosowne ku temu towarzystwo.
To chyba sprawa kluczowa, bo ustawienie sobie podróżniczych priorytetów prowadzi wprost do satysfakcji. Ludzie
John Steinbeck porównywał podróżowanie do małżeństwa,
podróżujący z plecakami na własną rękę oraz ci udający się
o którym tylko głupiec myślałby, że może je w pełni konw świat z biurami podróży nie muszą patrzeć na siebie natrolować. Podróż wytrąca bowiem z równowagi – tej, której
wzajem jak na dziwaków. Przecież jedni i drudzy stanowią
tkwi się na co dzień. Nakazuje zastąpić problemy codzienne
w gruncie rzeczy dwie strony tego samego medalu. Awers
zupełnie innymi, nowymi. Ich rozwiązywanie w trakcie poi rewers jednej i tej samej padróży jest kwintesencją brania
sji czy choroby. Żaden z tych
wiatru w żagle, kwintesencją
sposobów podróży nie jest
świadomego życia.
ani lepszy, ani gorszy. Każdy
Myślę, że główną barierą odW PODRÓŻACH JEST CAŁY ŚWIAT!
opiera się na tych samych zadzielającą ludzi od podrósadach obowiązujących każżowania nie jest wcale brak
TO ZAPACH PRZYGODY I SMAK ŻYCIA,
dego, kto w podróż się udaje.
pieniędzy czy czasu, bo do
NOWE ZNAJOMOŚCI, NIESPODZIEWANE
każdego portfela, urlopu oraz
życia da się dopasować
DOŚWIADCZENIA, POZNAWANIE I EMOCJE. trybu
odpowiednią podróż – zwłaszZresztą – bądźmy ze sobą
szczerzy. Podróżowanie nie
PODRÓŻE TO POWRÓT DO DZIECIŃSTWA, cza przy dzisiejszej bogatej
ofercie biur podróży. Tamę
zaspokaja tylko tych najbarKIEDY BYLIŚMY ODKRYWCAMI!
decyzji o wyjeździe stawia
dziej szlachetnych pragnień,
strach, ale raczej nie przed
jak ciekawość i chęć zdobycia
nieznanym, ale utratą (choćby chwilowo) tego co znane.
wiedzy. Działa również na inne, w myśl zasady „all inclusiTo strach przed wyjściem ze sfery komfortu, opartej na
ve”, czyli wszystko wliczone. Podróżowanie jest „all inccodziennym rytmie i przyzwyczajeniach. Jak powiadał pilusive”, zawiera bowiem w sobie sposoby na zaspokojenie
sarz i włóczęga Cesare Pavese, podróżowanie jest brutalne
wszystkiego, co tego wymaga.
w tym, że wymusza od człowieka zaufanie. Ja powiedziałW dzisiejszych czasach, pełnych Facebooka, Twittera, Inbym, że wymusza zaufanie do siebie. Codzienne życie nie
stagrama i kijków do selfie zaspokaja również próżność.
wymaga testowania tego zaufania, a podróż – tak. A czym
I nie ma w tym nic złego. Gdy mnie śledzą, mam wrażejest poczucie zaufania do samego siebie, jeśli nie poczunie, jakby podróżowali ze mną. Oni chyba również takie
ciem własnej wartości?
wrażenie mają.

Miej do siebie zaufanie
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Michał Lassota

bez problemu można podczas pieszej wycieczki znaleźć
taczający nas świat odbierajmy wszystkimi zmyoregano, rozmaryn, tymianek, miętę, laur, a nawet szafran.
słami: słuchajmy lokalnej muzyki, wsłuchujmy
Wyjątkowych smaków i aromatów należy szukać także
się w język, smakujmy nieznane nam potrawy
w miodach, z których Grei szukajmy nowych wrażeń
cja jest znana. Podobno to
sensorycznych. To właśnie
PIERWSZYM WARUNKIEM ZROZUMIENIA
właśnie ten pszczeli produkt
smak i zapach są nośnikami
posiada najwięcej aromawspomnień – kolekcjonujmy
OBCEGO KRAJU JEST POWĄCHANIE GO.
tów, a nie kawa i wino, które
wspomnienia nie tylko na fokolejne miejsca. Na
tografiach, smakujmy je i „wąRudyard Kipling prozaik i poeta zajmują
szczególną uwagę zasługuje
chajmy” intensywny zapach.
miód tymiankowy, z produkcji
Czy zapach świeżo upiektórego słynie Kreta. Jak pachnie Grecja? Słońcem, przyczonego chleba lub ciasta nie przywołuje naprawami, ziołami, oliwą i podobno najbardziej aromaszych wspomnień z dzieciństwa? Zapach po butycznym produktem – miodem.
rzy nie kojarzy się z wakacjami? No właśnie, dlatego
podróżujmy wszystkimi zmysłami.
Wszystkie z poniżej opisanych krajów słyną z produkcji
wina oraz serów, jednak odłóżmy na bok produkty opiSłodki zapach róż niewątpliwie przywołuje wspomnienia
sywane już w setkach tysięcy publikacji i wybierzmy się
z podróży tym, którzy mieli już okazję odwiedzić ten kraj.
w niebanalną podróż, w której naszym drogowskazem
Róże od początku XVIII wieku są towarem eksportowym
będzie smak i zapach.
Bułgarii i to one właśnie stanowią jeden z głównych składników perfum Chanel 19 i Chanel 5. W położonej w centrum
Bułgarii Dolinie Róż uprawia się kwiaty służące do produkcji
olejku i wody różanej. Aby otrzymać jeden gram olejku potrzeba prawie 1500 kwiatów. Kilogram olejku uzyskuje się z …
Homer nazwał ją „płynnym złotem” – oliwa to składnik
trzech ton róż! Oczywiście Bułgaria to nie tylko zapach
większości greckich potraw, dlatego nie można jej pokwiatów, ale także smak wyjątkowej i tradycyjnej
minąć. Tłoczona na zimno z wysokiej jakości oliwek
kuchni. Pozycje obowiązkowe to biały i słony
rosnących w naturalnie uprawianych gajach oliwser owczy, krowi lub bawoli – sirene, wyjątnych, jest esencją greckiej kuchni.
kowe i niepowtarzalne „kiseło mliako”, wyPrzyprawy z Grecji nie tylko nadają wyrazitwarzane z mleka krowiego lub bawolego.
stego charakteru daniom, ale kojarzą nam
Nie można zapomnieć o czubricy, roślisię z dobrą kuchnią, którą przywozimy we
nie z gatunku przypraw Satureia hortensis,
wspomnieniach z greckich wysp. Dzięki dorosnącej na terenie całego kraju.
skonałemu klimatowi w tutejszych górach

Bułgaria pachnie różami

Grecja to nie tylko zapach
oliwek
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Sałatka szopska z Bułgarii
Mieszkańcy Bułgarii kochają kawę, która zawsze jest dla
nich dobrą okazją do chwili relaksu i odpoczynku. Jak pachnie i smakuje Bułgaria? Różami, serem, zsiadłym mlekiem, czubricą oraz kawą.

Morze, przedmieścia i metropolia
– tak pachnie Hiszpania
Hiszpania to kraj, gdzie powinniście szczególnie otworzyć
się na doznania związane ze smakiem i zapachem, bo do
przeżycia jest bardzo dużo. Jest tego tak wiele, ponieważ
każde miasto i każdy region smakuje i pachnie zupełnie inaczej. O tym, że Hiszpania smakuje jak wino i owoce morza,
a pachnie bryzą i słońcem wie każdy, dlatego warto, aby ten
krótki przewodnik stał się alternatywą do tego, co ogólnie
znane. Podczas naszej zmysłowej podróży, powąchamy i zasmakujemy się w tym kraju w trochę inny, mniej znany sposób. Przyjrzyjmy się szczególnie dwóm miastom – Barcelonie
i Walencji.
Barcelona pachnie kawą. Zapach miasta nie różni się specjalnie od zapachu innych metropolii, jednak jest jeden szczegół, który zasługuje na uwagę. Barcelona słynie z bardzo

Musaka – Grecja
dobrych palarni kawy. Często palarnie są połączone z kawiarniami, gdzie od razu można napić się espresso. Właśnie
tak zapamiętałem Barcelonę, dla mnie pachnie świeżą kawą
„speciality”, a smakuje perfekcyjnym espresso.
Walencja smakuje i pachnie… świeżymi pomarańczami. Przy najbliższej okazji, będąc w sklepie, sięgnijcie na
półkę po pomarańcze i zwróćcie uwagę na naklejkę. Z dużym prawdopodobieństwem będzie na niej napisane „Valencia”. Jeśli zdecydujecie się
na zakup tego owocu,
przekrójcie go w domu na pół
i powąchajcie jego soczyste wnętrze.
Wyobraźcie sobie zapach tysiąc razy
intensywniejszy. Tak właśnie pachnie
Walencja. Mimo, że uprawy pomarańczy
znajdują się na przedmieściach, w samym
mieście, szczególnie w grudniu, aromat kwiatów pomarańczy dominuje w mieście. Smak i zapach świeżo zerwanej
z drzewa pomarańczy w grudniu – to chyba marzenie każdego, kto musi zostać w Polsce…

Tapas – Hiszpania

Sangria
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Top 10
BUŁGARIA
1. OGRÓD W BIAŁY
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RECJI CZY HISZ
W BUŁGARII, G

M MIEŚCIE

Bałczik zbudowany na wapiennych skałach to nie tylko piękna
piaszczysta plaża nad Morzem Czarnym. To przede wszystkim
pałac Królowej Marii, połączony z drugim pod względem
wielkości zbiorów w Europie ogrodem botanicznym. To miejsce
może poszczycić się ogromną kolekcją kaktusów, ale również
ponad trzema tysiącami innych roślin – drzew, krzewów,
kwiatów i mchów a przede wszystkim róż!

2. ACTION AQUA

PARK

3. JEŹDZIEC Z MA

W Słonecznym Brzegu znajduje się najsłynniejszy park wodny
w Bułgarii. Na ogromnym obszarze mieści się 30 wodnych atrakcji
wśród palm, fontann, plaż i restauracji. Tu znajdziesz ślizgawkę, na
której będziesz sunął z prędkością 70 km/h, czy zjeżdżalnię wysoką
na 18 metrów! A do tego wyścigi na gumowych pontonach, wodny
zamek dla dzieci, czy wyspa przygód. To trzeba przeżyć!

DARY

To jedyny taki obiekt w Europie! Średniowieczna rzeźba wykuta
w skale na wysokości ponad 20 metrów przedstawia jeźdźca, który
poluje na lwa. Obiekt wpisany jest na listę UNESCO, a także pilnie
strzeżony przez konserwatorów, ponieważ piaskowiec, na którym
powstał obraz podlega ciągłej erozji. Niezwykłe dzieło można
podziwiać we wschodniej Bułgarii, w okolicach wsi Madara.

GRECJA

4. PAŁAC W KNO

SSOS

5. SANTORINI

Odkryte w XIX wieku niezwykłe dzieło przodków pochodzące
z 2000-1400 roku p.n.e. można zobaczyć na Krecie. Według
archeologów pałac miał aż pięć pięter i mogło w nim mieszkać
czy bawić się nawet kilkanaście tysięcy osób! Zachowały się nie
tylko tabliczki z pismem, ale również oliwa, wino i zboże ukryte
w beczkach! Z pałacem w Knossos wiąże się jeden z najbardziej
znanych mitów greckich, o Minotaurze – półbyku i półczłowieku.

8

Santorini to wyspa na Cykladach, około 150 km na północ od
Krety. Najbardziej charakterystycznym widokiem są białe, wykute
w skałach domki, hotele i pensjonaty zawieszone nad granatowym
morzem. Aby z wysokiego klifu dostać się do portu trzeba
pokonać kilkaset schodów. Z racji wulkanicznego pochodzenia
piasku plaże mają kolor biały, czerwony lub czarny. Dla Greków to
punkt obowiązkowy dla zakochanych par i nowożeńców.
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KR
6. AKWARIUM NA

ECIE

Akwarium publiczne, położone zaledwie 15 km od słynnego
Heraklionum, to doskonałe miejsce na relaks w każdym wieku.
W akwarium pływa ponad 250 morskich stworzeń – rekinów,
żółwi, krabów, meduz czy langust. Można też spotkać węża
i kameleona i zrobić sobie z nimi zdjęcie! Wielu domowników to
zwierzęta, którym pracownicy akwarium uratowali życie.

7. MECHANIZM Z

W 1900 r. grecki nurek Elias Stadiatos odkrył wrak starożytnego
statku obok wyspy Antykithiry. Wśród licznych posągów odkryto
mechanizm do obliczania pozycji ciał niebieskich zaprojektowany
ponad 2 tys. lat temu. Dziś można podziwiać go w ateńskim
Narodowym Muzeum Archeologicznym. Jego rekonstrukcję udało
się wykonać dopiero ponad 100 lat później.

KA
8. UWODZICIELS
BARCELONA

HISZPANIA

Jedno z najchętniej odwiedzanych przez
turystów miast w Europie. Może pochwalić
się aż dziewięcioma obiektami ze
światowej listy UNESCO! Te najpiękniejsze
to oczywiście dzieła zaprojektowane
przez Antoniego Gaudiego, jak Park
Güell z latającymi wśród spacerowiczów
papugami; Casa Milá, wyglądająca
jak kamienica wykuta w skale, czy
budowana od 1882 świątynia Sagrada
Familia. Oczywiście nie sposób ominąć
również Placu Hiszpańskiego i Katedry
w Barcelonie, by na koniec odpocząć na
nadmorskiej plaży.

10. KATEDRA
LLORCA
W PALMA DE MA

ADO
9. MADRYCKIE PR
Jedno z najważniejszych i najbogatszych muzeów na świecie,
którego mury otwarto dla publiczności w 1819 roku. To jedyne
miejsce, gdzie można godzinami podziwiać dzieła takich mistrzów
jak Pablo Picasso, Francisco Goya czy Tycjan. Prado może
również pochwalić się największą na świecie kolekcją niezwykle
sugestywnych dzieł Memlinga czy Boscha! A do tego antyczne
rzeźby, grafiki, rysunki czy mistrzowskie rzemiosło artystyczne.

ANTYKITHIRY

Architektoniczna wizytówka stolicy Majorki i Balearów, majestatyczna i potężna (6600m2 powierzchni), zaliczana do najwspanialszych gotyckich kościołów Europy. Budowana od 1229 r., przez
wieku modyfikowana przez architektoniczne sławy, m.in. Antonio
Gaudiego. Skarbem katedry jest żelazny baldachim w kształcie
korony cierniowej jego autorstwa. Wielką atrakcją katedralnych
wnętrz są też ogromne witrażowe rozety.
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NARODÓW EURO

W

zeszłym roku spędziłam w Grecji niemal pięć
miesięcy. Przemierzyłam Wyspy Jońskie,
Peloponez, Sporady, a także Cyklady.
Przeciętnie co trzeci spotkany mieszkaniec
Hellady miał lub ma znajomego, partnera
życiowego albo współpracownika z Polski.
I jedno wiem na pewno – Grecy nas lubią. Uważają, że jesteśmy bardzo podobni
do nich i dlatego chętnie nawiązują z nami
relacje. Nie tylko przyjacielskie... Tutejsi
mężczyźni bardzo chwalą urodę Słowianek,
a szczególnie Polek. Bezbłędnie potrafią je
wskazać w tłumie. – To dlatego, że macie w sobie ten ogień, od razu to widać – mówi z przekonaniem Yiannis, który od lat pracuje za barem. – Ty też
go masz... – puszcza do mnie oko.
Ale ja nie daję się nabrać na tę grę, zbyt wiele już słyszałam
o greckich kamáki. Ci uważają się za najlepszych kochanków i nie potrafią przepuścić żadnej kobiecie. Samo słowo
kamáki oznacza harpun – tutejsi playboye są więc łowcami polującymi na turystyczną zdobycz. Termin zyskał na
popularności w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy otwarto
greckie granice. Z całego świata napłynęły tłumy turystów.
Atrakcyjne dziewczyny z zagranicy szybko otaczały tłumy
greckich „przyjaciół”, którzy zapominali, że w domu czeka
na nich żona lub narzeczona. Bo konserwatywne i zapracowane Greczynki przy nastawionych na zabawę Europejkach po prostu wypadały blado.
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Agnieszka Zawistowska

Kochankowie świata
Cokolwiek by jednak o Grekach nie mówić, trzeba przyznać, że umieją romansować i potrafią sprawić, że mimo
swoich niedoskonałości kobieta czuje się najpiękniejsza
na świecie. Bo czy będę się zastanawiała nad tymi paroma
kilogramami więcej, kiedy w gwiaździstą noc ktoś czule
założy mi kosmyk włosów za ucho. Albo gdy popijając wino usłyszę więcej komplementów niż
przez ostatnie pół roku? Cały szkopuł w tym,
żeby nie dać się uwieść zbyt szybko. – Na
pewno mu się podobam, czuję to! – na
twarzy Sandry, brytyjskiej turystki, którą poznaję w jednym z barów, maluje się błogość. – Zawsze kiedy rozmawiamy robi
wszystko, żeby mnie dotknąć, wiesz, niby
przypadkiem, ot tak. Albo kiedy żartowali-

Jak tu powiedzieć ,,nie’’ kiedy kusi przejażdżka
skuterem w góry albo nad dziką zatoczkę,
gdzie zachód słońca jest nieziemski!

śmy, poczochrał mi włosy, a kiedy poszliśmy na wycieczkę i trzeba było przejść przez skały, cały czas trzymał mnie
za rękę. Chociaż nie musiał!
Nie chciałam rozwiewać złudzeń Sandry, ale zachowanie
jej greckiego przyjaciela nie było niczym nadzwyczajnym.
Tutejsi mężczyźni (kobiety też) mają po prostu taki sposób bycia. Turyści z Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Polski
mogą to odczytać jako zbytnią poufałość lub zachętę do
flirtu. A to zwyczajna, niczym nie podszyta serdeczność,
z której Grecy słyną.

Filoxenia, czyli grecka gościnność
Gdy pomyliłam drogę na Zakyntosie, przypadkowo spotkana dziewczyna, zamiast mi wytłumaczyć jak dotrzeć
na miejsce, zaprowadziła mnie tam. Gdy skończyła mi się
gotówka na Alonissos, właściciel tawerny, zamiast wskazać
Przekonałam się o tym nie raz. Prócz świąt narodowych
mi drogę do bankomatu, stwierdził, że dziś stołuję się na
ogromne znaczenie mają także festiwale, których daty uzajego koszt. A gdy mój przewodnik na Kefalinii zapadł się
leżnione są od imienin świętego patronującego danej miejpod ziemię, opiekun z sąsiedniej
scowości. A skoro już o imieniwyspy znalazł mi zastępstwo
nach mowa, mieszkańcy Hellady
TANIEC TOWARZYSZY NIE TYLKO
w ciągu godziny, choć nie naświętują je znacznie huczniej niż
leżało to do jego obowiązków.
urodziny. To dzień wyjątkowy. SoUROCZYSTOŚCIOM RODZINNYM, ALE
Dlatego będąc już od kilku tylenizant zostaje sowicie obdaroTAKŻE RELIGIJNYM I PAŃSTWOWYM
godni w podróży, nie zdziwiłam
wany przez rodzinę i znajomych,
się, gdy poznana przypadkowo
a wieczorem czeka go impreza.
dzień wcześniej Angie zadzwoniła późnym wieczorem, wyNa jedną z nich zostałam zaproszona przez Kostasa. Gdy
ciągając mnie na obchody Dnia Ducha Świętego. Szybko
weszłam do tawerny wypełnionej po brzegi ludźmi, naiwwyskoczyłam z pidżamy i już dziesięć minut później
nie zapytałam kelnera, gdzie siedzi Kostas. – Tam –
siedziałam w jej samochodzie. Nie wiedziałam,
zamachnął się, wskazując całą knajpę. Tego dnia
czego się spodziewać.
na jednej z Wysp Jońskich, w jednym miejscu,
– Panigiri to dla nas bardzo ważne święto,
znalazłam szesnastu świętujących Kostasów.
gromadzimy się przy kościele, powinnaś to
I jak się okazało, także znajomych z innych
zobaczyć. – Przy kościele? Mój zapał szybko
części świata, o których niedawno myślazmalał. Przyznam szczerze, nastawiłam się
łam, a których nie widziałam wieki. – Aga, to
na kompletną nudę, dlatego gdy dojechałypepromeno – Kostas jest pewny, że musiaśmy na miejsce, miałam wrażenie, że pomyło mnie tu przywieźć przeznaczenie. Bo jak
liłyśmy imprezy. Na placu przy kościele było
można to inaczej wytłumaczyć? – Czy chcesz
chyba z tysiąc osób, z czego jedna trzecia tańczypowiedzieć, że nic nie dzieje się bez przyczyła dość skoczny taniec do muzyki na żywo, a reszta
ny? – Nic – odpowiada zdecydowanie.
siedziała przy plastikowych stolikach, zajadając pieczonego
I Grecy w to wierzą. W zrządzenia losu i przeznaczenie.
prosiaka i zapijając go piwem.
Skoro nie zdążyłam na prom do Itaki, na którą dostałam się
– Tego się pewnie nie spodziewałaś – Angie mrugnęła do
małą łodzią podczas wzburzonego morza – to musi być
mnie z uśmiechem. I miała rację. Nie spodziewałam się, że
pepromeno. Skoro sztorm uniemożliwił mi wydostanie się
znajdę się na imprezie (jakby nie patrzeć religijnej), podczas
z Milos – to musi być pepromeno. Kiwam głową z uśmiektórej wszyscy będą się doskonale razem bawić. I to kolejna
chem. Bo podróżując łatwo popaść w przesadny romanrzecz, która uderza mnie w Grekach: przywiązanie do tratyzm. Przypadkowe spotkania wydają się zrządzeniem losu,
dycji i kultury oraz sposób w jaki to przywiązanie celebrują.
a zbiegi okoliczności niosą ukryte znaczenie. I wtedy grecki
Wszyscy dookoła są uśmiechnięci i radośni. Choć piwo
kucharz, z którym się zakumpluję na dłużej, zaczyna móleje się strumieniami, nikt nie jest pijany. Bo szkoda na to
wić do mnie polsku. Nie mogę się odżegnać od myśli, że to
czasu. Lepiej tańczyć!
faktycznie pepromeno.

Zabawa przede wszystkim

Grecy
uwielbiają
świętować
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Korneliusz Smolik

H

iszpania nie bez powodu rozpala wyobraźnię
turystów z całego świata. To jeden z najgorętszych
krajów Europy – przez blisko 200 dni w roku świeci tu słońce, co jest wynikiem godnym pozazdroszczenia,
szczególnie z perspektywy mieszkańca Polski. Może przyjazna pogoda ma wpływ na kreatywność Hiszpanów, są
bowiem autorami wynalazków uprzyjemniających i ułatwiających nam życie.

Szlachetne dźwięki gitary
Zacznijmy od gitary, przedmiotu zajmującego szczególne miejsce w hiszpańskiej kulturze. Wynaleźli ją Katalończycy, już XV wieku, choć wyglądała wtedy nieco inaczej
i miała tylko cztery struny. Przez wieki gitara niewiele
się zmieniała, aż do chwili, gdy 400 lat później
Antonio de Torres Jurado stworzył gitarę
klasyczną w kształcie, w jakim instrument
ten budowany jest do dziś. Co ciekawe,
pan Torres był z zawodu ubogim stolarzem, ojcem trzech córek, którego do
poszukiwań twórczych zainspirowała
trudna sytuacja życiowa. Nie wiadomo
od kogo i kiedy nauczył się podstaw budowania gitar, wiadomo natomiast, że
to on odkrył, iż kluczem do polepszenia
jakości dźwięku jest płyta rezonansowa.
Dokonał rozmaitych zmian konstrukcyjnych,
aż osiągnął zamierzony efekt. Szkoda, że jego
nazwisko niewiele nam dziś mówi, choć w swojej dziedzinie zajmuje taką pozycję jak uważany za światowego
artystę lutnik Antonio Stradivari.
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Słodka kariera lizaka
Hiszpanie zapisali się też w najsłodszej dziedzinie życia: początek znanej wszystkim marce Chupa Chups dał Enrica
Bernat Fontlladosa, pochodzący ze znanej rodziny katalońskich cukierników. Jego dziadek był pierwszym w Hiszpanii
producentem cukierków, ale to uzdolniony wnuk, z głową
do interesów, pod koniec lat 50. wpadł na genialny pomysł
umieszczenia okrągłego jak piłeczka cukierka na wygodnym do trzymania patyku. Lizak cieszył się lokalnym uznaniem, ale prawdziwy boom przyszedł w roku 1969 roku.
Właśnie wtedy logo lizaków w kształcie charakterystycznej
stokrotki zaprojektował sam Salvador Dali! Od tej chwili
wynalazek Bernata zaczął osiągać oszałamiające sukcesy
na całym świecie. Dzisiaj firma zatrudnia blisko dwa
tysiące pracowników i ma filie w 170 krajach.
W 1995 roku rosyjska fabryka Chupa Chups
zaopatrzyła kosmonautów ze stacji kosmicznej MIR w swoje lizaki, czyniąc je tym
samym pierwszymi cukierkami zjedzonymi
w przestrzeni kosmicznej.

Rewolucja w domu i biurze
Lizaki to wynalazek miły dzieciom, natomiast przedmiot, który
odmienił życie kobiet wymyślił inny Hiszpan: Manuel
Jalón Corominas. Zawdzięczamy mu mianowicie mop do sprzątania. Dziś to sprzęt absolutnie
oczywisty i nie pamiętamy, że jeszcze do połowy XX wieku mycie podłogi wiązało się z bardzo nieprzyjemną pracą na kolanach, którą wykonywały głównie kobiety. Mop

okazał się strzałem w dziesiątkę, ułatwiającym życie milionom gospodyń domowych i zawodowych sprzątaczek.
Jego masowa produkcja wystartowała w Hiszpanii w 1956
roku, a przedmiot jest tam znany pod nazwą fregona („wycieraczka”).

W Hiszpanii nie
trzeba się spieszyć,
a stresy, towarzyszące
przyjezdnym można
zbyć optymistycznym
i spokojnym: mañana (jutro)!
Innym bardzo praktycznym odkryciem „made in
Spain” (hecho en España) jest zszywacz. Tu
pomysłowością błysnęli Juan Solozábal oraz
Juan Oliva. Trudno się dziwić, że ich produkt
znacznie ułatwiający „papierkową robotę”
błyskawicznie zdobył uznanie na całym świecie
i po dziś dzień stanowi podstawowy element wyposażenia
każdego biura.

się w latach 40., a dziś „piłkarzyki” stoją
niemal w każdej świetlicy, barze czy pubie.
Mało tego: stały się oficjalną dyscypliną sportową (futbol stołowy), a członkowie federacji starają się
o wpis na listę dyscyplin olimpijskich!

Największą pasją,
wręcz religią Hiszpanów
jest piłka nożna

Z miłości do piłki nożnej
Największą pasją, wręcz religią Hiszpanów jest futbol:
mogliby poświęcać niemal cały wolny czas obserwując
rozgrywki na stadionie. Nic dziwnego, że wybudowali sobie największy w Europie obiekt: legendarny Camp Nou
po modernizacji pomieści 105 tysięcy kibiców. Jego zwiedzanie często znajduje się w programach wycieczek oferowanych przez biura podróży – chętnych nigdy nie brakuje. Niewiele osób natomiast wie, że inauguracyjny mecz
na Camp Nuo Hiszpanie zagrali… z Polakami! 24 września
1957 r. „Duma Katalonii” zmierzyła się na nowo otwartym
stadionie z drużyną pod nazwą „Reprezentacja Warszawy”.
Niestety, gospodarze nie okazali się zbyt gościnni i pokonali
nas 4:2. Zapewne to miłość do piłki zainspirowała Alejandro Finisterre do wymyślenia niezwykle popularnej na całym świecie rozrywki: stołu z piłkarzykami. Pomysł narodził

Sjesta: najlepszy wynalazek
Złośliwi twierdzą, najlepszą rzeczą, jaką wymyślili Hiszpanie
jest sjesta, czyli czas w środku dnia przeznaczony na relaks, sięgający nawet 3 godzin. Przerwa na sjestę jest czymś
świętym, co solidarnie podkreślają zamknięte lokale i sklepy
(za wyjątkiem największych marketów), które w każdym innym kraju, bez względu na pogodę, pracowałyby o tej porze na pełnych obrotach.
Warto więc, podobnie jak Hiszpanie, patrzeć w przyszłość
i poznać bliżej ten wyjątkowy kraj i jego wyjątkowych
mieszkańców.
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Wybory Miss Róż,
jaskinia Orfeusza,
„starożytny” jogurt,
ziołowe herbatki
na wszystkie
dolegliwości

ułagaria z roku na rok staje się miejscem coraz chętniej odwiedzanym
przez Polaków. Sierpniowy lot z Poznania do Burgas pokonaliśmy z pełnym obłożniem miejsc, a senne zazwyczaj lotnisko
przypominało latem gwarną Hurghadę. Nic dziwnego: turystów przyciągają złote plaże, ciepłe morze, świetne jedzenie i wciąż przystępne ceny – nawet
w Złotych Piaskach nie przekraczające tych znad Bałtyku.
Ale Bułgaria to nie tylko wspaniałe wybrzeże, wszystkich,
którzy się tu wybierają, namawiam do zanurzenia się
w głąb kraju i odwiedzenia takich miejscowości jak Kopriwsztica, Melnik, Trjawna. To tam znajdziecie zabytkowe
domy z okresu bułgarskiego odrodzenia, urokliwe monastyry (warto odwiedzić Monastyr Rilski i zanocować w jednej z cel) i potężne góry – mierzący niemal 3000 m n.p.m.
Musała jest najwyższym szczytem nie tylko na Bałkanach,
ale w całej Europie Wschodniej. Według legendy pierwszym człowiekiem, który stanął na jego wierzchołku był
Filip II Macedoński – w IV wieku p.n.e.

Monastyr Rylski

Wspaniałe pamiątki
po antyku

Przyjrzyjmy się licznym śladom, jakie do dziś
pozostały na terenach współczesnej Bułgarii.
Ponoć właśnie tutaj, w Rodopach, miał urodzić
się Orfeusz, a w jaskini Djavalsko Gyrdlo – odnalazł
przejście do Hadesu, dokąd zszedł, by odzyskać ukochaną
Eurydykę. Pomiędzy neolitem a wczesnym średniowieczem,
rozwinęła się tu cywilizacja Traków, ludu z którego wywodził się m.in. Spartakus. Trakowie, prócz legend, pozostawili
po sobie całkiem realne pamiątki: mnóstwo skarbów, które
do dziś wydobywane są spod ziemi. Bułgaria jest rajem dla
współczesnych „Indiana Johnsów”: podobno wystarczy głębiej wbić łopatę w ziemię, by coś znaleźć. To jedeno z niewielu miejsc, gdzie wciąż dokonuje się wykopalisk na wielką
skalę. Wśród nich najbardziej spektakularne było odnalezienie w rejonie Warny blisko 300 grobowców zawierających
złote artefakty, pochodzące co najmniej sprzed ponad 4000
lat, uważane są za najstarszą biżuterię na świecie!

Kamienny Las, Pobiti Kamani
14

14

Wybory Miss Róż
i Dzień Topielca
Nie da się mówić o Bułgarii nie wspominając o różach –
pochodzi stąd 85 proc. światowej produkcji tego kwiatu.
Zbierana jest w Dolinie Róż, w środkowej Bułgarii, między
Sredną Gorą a Starą Planiną, w okolicach Kazanłyku. Warto
wybrać się do tego miasta, zwłaszcza na początku czerwca,
kiedy odbywa się święto róż. Karnawałową atmosferę tworzą pochody zbieraczy „boskiego kwiatu” odzianych w tradycyjne ludowe stroje, na ulicach występują zespoły folklo-

Warto skosztować unikatowych
rózanych wyrobów: konfitur,
likieru i gjulowicy,
czyli różanej rakiji
rystyczne. Na początku festiwalu, spośród
abiturientek, zostaje wybrana Miss Róż,
która w pierwszą niedzielę czerwca
przewodzi zabawom. Tego dnia turyści z całego świata zapraszani są do
włączenia się w „różobranie”.
Warto wspomnieć jeszcze jedno
nietypowe, bo niewesołe bułgarskie
święto: 20 lipca obchodzi się… Dzień
topielca. Według prawosławnych wierzeń, morze składa wtedy ofiary w darze
św. Ilji, a na przełomie lipca i sierpnia notuje się dużą
liczbę utonięć z powodu tzw. prądów strugowych. Nie należy wchodzić do wody, jeśli flaga tego zakazuje i kąpać
się w miejscach niestrzeżonych. W przypadku dostania się
w zasięg fali wsteczne,j ratownicy doradzają płynięcie do
brzegu nie na wprost, ale w bok, w linii przekątnej.

Lactobacillicus bulgaricus
i inne przysmaki
Ponoć Trakowie zawdzięczali siłę piciu kobylego mleka.
Produkowali też napój, który do dziś jest dumą narodową
Bułgarii. Kiselo mljako to rodzaj jogurtu, zawdzięczający
swój unikalny smak specyficznej kombinacji bakterii. Będąc
w Bułgarii, koniecznie trzeba spróbować taratoru (chłodnik
z ogórków) czy polewanej nim musaki (zapiekanka ziemniaczana). A skoro już jesteśmy przy jedzeniu – wiele osób
pyta mnie, co warto przywieźć sobie z Bułgarii na pamiątkę.
Osobiście uważam, że najlepsze pamiątki z podróży to te,
które można zjeść. Sama przywożę zawsze zapasy sodżuku
(suszona surowa kiełbasa), sirenje (biały ser), lokum (przy-

Różobranie
smak z róży), rakiję i ciasto do banicy
(placek z serem), które w lodówce można
przechowywać nawet rok. Za to na miejscu zajadam się szopską sałatką. Nie ma ona
nic wspólnego z szopą, ale z Szopami – grupą ludności
mieszkającą na pograniczu zachodniej Bułgarii, Serbii i Macedonii. W skład typowej szopskiej sałatki wchodzą: pomidory, ogórki, cebula, papryka, pietruszka, olej, ocet, ser bałkański, sól i pieprz. Możemy spotkać jej odmianę z oliwkami
i jajkiem – będzie wtedy nazywana wiejską.
I jeszcze jedna rada: po posiłku nie proście Bułgara o filiżankę herbaty, bo usłyszycie: „Co ci jest? Na co jesteś chory?”. Tu czarnej herbaty w zasadzie się nie pije. Do śniadania
popija się tu turecką kawę z dżezwy (mały wysoki rondelek z długą rączką) lub bozę – napój ze sfermentowanej
pszenicy. Większość Bułgarów pasjonuje się ziołolecznictwem. Wystarczy wspomnieć, że bolą nas kostki lub łupie
w kolanie, a nasz rozmówca natychmiast ruszy do ogródka, by nazbierać zieleniny na lecznicze okłady czy napary.
Przyznam, że od pewnego czasu sama z upodobaniem
stosuję bułgarskie lekarstwo: eliksir sosnowy. Wytwarzany z młodych pędów sosny oraz szyszek. Ostatnio, kiedy
brało mnie przeziębienie wystarczyły dwa dni picia eliksiru
i byłam zdrowa!

Turecka kawa z dżezwy

Taratoru
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NIE MA FOCHA

JEST RADOCHA!
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Poznaj

SEKRETÓW
wakacji dla całej rodziny

i każdego z osobna

SZALEĆ, ŚMIAĆ SIĘ, BYĆ RAZEM

TO WŁAŚNIE
RODZINA!

16

1
SEKRET
HOTELE
FAMILY

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

DOBRE POŁOŻENIE HOTELU

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

BASENY, AQUAPARKI I LUNAPARKI

ATRAKCJE
DLA AKTYWNYCH

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

PRZYDATNE W HOTELU

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

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

BEZPIECZNY PLAC ZABAW

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

RÓZNORODNOŚĆ POKOI

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

17

17

2
SEKRET
ALL INCLUSIVE

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

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

NOWE SMAKI DLA DZIECIAKÓW

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

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

CO ZA SMAK, CO ZA RADOŚĆ!
AKTYWNE ALL INCLUSIVEI

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

3
SEKRET

DZIECKO
do 14 lat
pobyt w hotelu
All Inclusive
GRATIS

ATRAKCJE
CENOWE

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

BAGAŻ
DLA DZIECKA
DO 2 LAT

GRATIS

4
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Zabierz babcię,
dziadka i znajomych.
Odbierz RABAT

DLA GRUPY

WAKACJE

10 DNI

W PODRÓŻY
ŁATWO, WYGODNIE,
ELASTYCZNIE

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

RAZEM
RAŹNIEJ!
POLSKIEE
J

ANIMAC J

5
SEKRET
PRZESZKOLENI ANIMATORZY

POLSKIE
ANIMACJE

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

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

Na dzieciak
czekają film i
y,
książki, gry
planszowe
i to wszyst
ko

MAŁY WIELKI ŚWIAT DZIECKA
Z POLSKIM ANIMATOREM

OD 27.04 DO 30.09*

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

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

PRZYJACIELE ,
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PRZERWA
DLA
RODZICÓW
BO WAKACJE SĄ
NIE TYLKO DLA DZIECI!

W MINI KLUBIE KAŻDY DZIEŃ
JEST PEŁEN WRAŻEŃ!

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

Hotele rodzinne
z polską animacją

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

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

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

Hiszpania
Gran Garbi Mar

Gran Garbi

Garbi Park Lloret

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

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

Rafting dziką rzeką
To rodzaj spływu rzecznego – ekstremalna wersja tego, co
proponują flisacy nad Dunajcem. Na bułgarskiej rzece Struma
– ok. 130 km od Sofii – trzeba przepłynąć 12 km pontonem
przez zalewające nas fale. Zabawa trwa trzy godziny, ale po
zakończeniu morderczego spływu masz wrażenie, że była to
chwila. Pierwsze pytanie – czy to jest bezpieczne? Oczywiście,
jeśli posłuchamy instruktora, który „na sucho” uczy jak wiosłować, reagować na komendy, co robić, gdy znajdziemy się
w wodzie. W pakiecie ekstremalnego spływu: instrukcja
obsługi tratwy, wodoporony kombinezon, kamizelka ratunkowa
i ubezpieczenie. Zabawa odstresowuje na długie tygodnie! Do
jednej łodzi wchodzą minimum 4 osoby, a maksimum 12. Na
spływ najlepiej wybrać się paczką znajomych. Jak się spodoba,
to do pokonania są kolejne bułgarskie rzeki: Arda, Mesta i Iskar.

Paddleboarding
Windsurfing, czy narty wodne
wymagają wielogodzinnego
szkolenia, jeśli nie chcemy
sunąć na wodzie lub pod wodą
na brzuchu. A paddleboarding?
To pływanie na desce na
stojąco z wiosłem, które jest
naszym napędem. Stand Up
Paddleboarding wymyślono
na Hawajach i od kilku lat sport ten podbija wakacyjne kurorty. Na kurs warto wybrać się na bajeczną grecką wyspę Rodos.
Pierwsza trzygodzinna lekcja, obejmuje naukę utrzymywania się na
desce, wiosłowania, by później, pod okiem instruktora zwiedzać
wyspę od tej najpiękniejszej , morskiej strony. Wycieczka połączona jest z kąpielą, a dla odważnych także z nurkowaniem i skokami
ze stromych klifów do lazurowej wody!

Rodos to nie tylko piękne plaże i skały. Wyspa może się pochwalić wieloma profesjonalnymi ośrodkami dla kitesurferów.
Zamiast z klasycznego żagla, korzystamy z latawca na długiej
uprzęży, a deska sunie po krawędzi fali a nie jak w windsurfingu – płasko po wodzie. Trudne? Niekoniecznie. Nauka rozpoczyna się od kursu na plaży
– teoretycznego i praktycznego. Podczas lekcji instruktor nauczy nas posługiwania
się latawcem, deską i...
wiatrem. Wyposażeni w taką
wiedzę, możemy już śmiało
wypłynąć na wodę!

11

niecodziennych
wakacyjnych

aktywności

Bałkański canyoning
To zabawa dla miłośników przyrody, nie lubiących zatłoczonych plaż. Sport ten polega na pokonywaniu dzikich rzek!
Trzeba przejść przez wodospad, spuścić się na linie, a czasem przy jej pomocy wspiąć. I choć wydaje się to niezwykle
trudne, canyoning to przygoda dla każdej sprawnej osoby.
To też jedyny sposób, by zobaczyć miejsca, których nie widzi
większość turystów. Polecam trekking na Półwyspie Bałkańskim, a dokładniej Starą Płaninę.
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Golf dla każdego
Podobno w Hiszpanii więcej osób jest zrzeszonych w związkach
golfowych niż piłkarskich. Rajem dla amatorów tej relaksującej
gry jest m.in. Teneryfa. Ale grać w golfa w Hiszpanii można
niemal wszędzie i przez cały rok na polach 9 czy 18 dołkowych.
Kto chce spróbować swych sił, powinien wybrać jeden z licznych kursów, na których nauczymy się samodzielnej gry.
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Morski spacer
kajakiem
Nie lubisz, gdy woda zalewa ci
twarz, a kochasz wodę? Popłyń
kajakiem wokół przylądka
Kaliakra. To jedna z najchętniej
odwiedzanych atrakcji turystycznych Bułgarii. Startujemy
z centrum Varny. Na początek
krótki kurs teoretyczny – w tempie spacerowym musimy przygotować się na maksymalnie trzy
godziny machania wiosłami. Po drodze niespodzianka – plażowanie na pięknych skałach i kąpiel. Organizator zapewnia
opiekę, dwumiejscowe kajaki, kamizelki i transport.
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Największy park wodny
100 tysięcy m2, zaledwie 12 km od centrum miasta Rodos, położony jest gigantyczny park wodny Faliraki. To miejsce, gdzie na
ekstremalnych zjeżdżalniach, lecisz do wody głową w dół, czy
też walczysz z potężną falą. To jedyne miejsce, gdzie możesz
zjeżdżać z naprawdę ogromną prędkością, sunąc ogromną rynną,
albo poleniuchować w gigantycznym basenie. Z dziećmi koniecznie trzeba popłynąć do pirackiego statku lub wodnego mostu.
Maluchy do trzech lat w parkowych basenach pływają za darmo.

Parasailing
na Krecie

Woda, szybka motorówka,
spadochron i Ty w wysoko nad
morzem? Wystarczy krótkie szkolenie, by spojrzeć na świat z góry.
To jedyny sposób, aby spojrzeć na
wyspę z wysokości stu metrów
i to nie tylko zza szyby samolotu!

Korfu
z pokładu łodzi
To przygoda dla grupy znajomych, którzy nie lubią ekstremalnych przygód, a cenią
komfort i wiatr we włosach.
Na Korfu łódź, a nawet katamaran można wypożyczyć
minimalnie dla 4 , ale nawet
dla 12 osób. Możemy pływać przez kilka godzin,
a również i kilka dni. Rejsy prowadzone są tylko przy pięknej
pogodzie – a tej na tej greckiej wyspie nigdy jej nie brakuje!

Delfiny na Teneryfie

Pod wodą na Costa Brava

Nadmorskie hiszpańskie miasteczko Los Gigantes na Teneryfie
to doskonała baza wypadowa dla miłośników dzikiej przyrody.
Podczas rejsu żaglowcem Flipper Uno, wzdłuż nadmorskich
i jednych z najwyższych na świecie klifów, zobaczyć możemy
nie tylko dziko żyjące delfiny, ale także wieloryby! Podczas
trzygodzinnego rejsu, w jednej z pięknych zatok zaplanowana jest kąpiel w oceanie – nie zapomnij o ręczniku i aparacie
fotograficznym! Podróż trwa około trzech godzin.

Hiszpania to nie tylko piękne widoki nad wodą, ale i pod wodą.
Nie trzeba jechać do Egiptu, aby zobaczyć podwodny świat.
Spróbować swych sił w nurkowaniu można niemal przy każdej
plaży na Costa Brava. Pierwszy kurs trwa od dwóch do trzech
godzin. Lekcja prowadzona jest pod opieką profesjonalnego instruktora. Pod wodą spędzimy kilkadziesiąt minut na głębokości
nawet 12 metrów! By spróbować swych sił w nurkowaniu, nie
potrzeba żadnego doświadczenia.
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DOPASUJ WAKAC

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

o propozycja, dla tych, którzy nie maja ochoty na
spędzanie urlopu w gwarnym towarzystwie rodzin
z dziećmi. Dla pary, singli, nowożeńców w podróży poślubnej i wszystkich, szukających ciszy i spokoju lub
rozrywki.
Hotele dla dorosłych to najczęściej obiekty o wyższym
standardzie. Są położone w stosunkowo spokojnych miejscach, ale zazwyczaj w niedużej odległości od obiektów
rozrywki w nadmorskich kurortach. Mają bogate zaplecze
sportowe i wellness, animacje oraz bardzo dobrą kuchni.
Jeśli chcecie być bliżej gwaru kurortu lub dysponujecie
mniejszym budżetem oczywiście mamy propozycje hoteli
w centrum rozrywek.
Dodatkowo sprawdź ofertę hoteli dla singli, gdzie nie ma
dopłaty do pokoju 1 osobowego.
Nie rezygnuj z wakacji, tylko dlatego, że jesteś sam.

OSŁYCH
TYLKO DLA DOR
Dzieci są kochane, ale czasem trzeba od nich odpocząć?
Jeśli tak myślisz skorzystaj z naszej oferty hoteli, gdzie
przyjmowani są Goście powyżej 16 lat
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JE DO SIEBIE
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MASZ WYBÓR!

WAKACJE NA

9, 10,
11
dni
KRÓTKIE POBYTY, NP.

WEEKEND

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

IE
SPORT TO ZDROW
I STYL ŻYCIA

A w nadmorskim klimacie
ma wyjątkowy urok

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

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

Pokój z prywatnym basenem
Indywidualny transportort

BO MORZE DUŻO

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

Podróżuj, zwiedzaj,
poznawaj ludzi!

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

MOŻE

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

Taniec, śpiew i zabawa to definicja Twoich wakacji?
W naszej ofercie znajdziesz hotele blisko kurortów,
a nawet w samym sercu rozrywki z barami
i dyskotekami. Poczuj gwar wakacyjnych kurortów
i CIESZ SIĘ ŻYCIEM!
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Kupowanie pamiątek to wakacyjny rytuał, który utrwala wspomnienia.
Ale rób to z głową. Bazary kuszą różnorodnością i zakazaną
egzotyką. Nawet jeżeli pamiątki wytworzone ze zwierząt lub roślin
są sprzedawane na bazarach lub w sklepach, nie oznacza to, że
ich kupowanie oraz wywóz są legalne.

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

A PAMIĄTKA Z
NAJPIĘKNIEJSZ
POMNIENIA!
DOZNANIA I WS

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

WAKACJI?

PAMIĄTKOWE HITY
●
●
●
●

Magnesy każde i wszędzie
Oliwa z oliwek i wszystko co oliwne z Grecji
Olejki różane i wino w Bułgarii
Hiszpania - wachlarze i kastaniety do flamenco,
ceramiczne azulejos, gadżety z FC Barcelona
i Real Madrit w Hiszpanii
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NIE LUBISZ OGRANICZEŃ?

TWÓJ

ŚWIAT | WYBÓR | WOLNOŚĆ

JAKI POMYSŁ NA DZISIAJ
• Weekend w Paryżu

HOTEL
PRZELOT
TRANSFER

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

Wszystko w jednym miejscu!

Sprawdź na:

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

www.wezyrholidays.pl
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HOTEL
PARYŻ
WE DWOJE
SAMOLOT
TRANSFER

SAMOLOT
BRUKSELA
BIZNES
HOTEL

WILD PARADISE
SAMOLOT

MEDIOLAN
ZAKUPY
HOTEL

CHORWACJA
DOMEK NAD MORZEM
HOTEL
CAMP NOU
BARCELONA
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Incentive

BONY

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

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

travel

wakacyjne

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

Sposób wykorzystania bonu:

GWARANTUJEMY

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

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

30

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

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

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

T

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

Ubezpieczenie Travel

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

W cenie imprezy turystycznej zawsze zawarte jest podstawowe ubezpieczenie:

Ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji z podróży:

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

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

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

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

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

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

Oznaczenia dodatkowe

Dla Państwa wygody proponujemy w katalogu ikony graficzne, które
ułatwią wybór hotelu zgodnie z Państwa potrzebami.
a) 1 DZIECKO/2 DZIECI POBYT GRATIS – przy opisach hoteli znajdują się informacje ,,1 dziecko/2 dzieci pobyt gratis’’. W hotelach oznaczonych taką informacją dziecko, w określonym wieku, podróżujące z minimum dwoma pełnopłatnymi osobami,
otrzymuje świadczenia hotelowe gratis. Ponosi tylko koszt biletu lotniczego i ubezpieczenia.
a) PRZY PLAŻY – obiekt hotelowy położony bezpośrednio przy
plaży. W zależności od położenia budynków i pokoi odległość
do plaży może być różna.
a) ZJEŻDŻALNIE – na terenie obiektu znajduje się min. jedna zjeżdżalnia wodna. Godziny otwarcia oraz zasady korzystania ustalane są przez hotel.
a) WIFI GRATIS – hotel oferuje możliwość skorzystania z darmowego Internetu bezprzewodowego na terenie obiektu, najczęściej w wyznaczonych miejscach.
a) LUNAPARK – na terenie obiektu znajduje się miejsce, na którym mogą być zainstalowane urządzenia rekreacyjne, takie jak
karuzela, kolejka, diabelski młyn, beczka śmiechu, zjeżdżalnia,
huśtawka, strzelnica, trampolina i inne obiekty służące rozrywce. Przeznaczenie [dla dorosłych, dla dzieci], wielkość, ilość tych
urządzeń oraz godziny otwarcia ustala hotel i mogą różnić się
w zależności od standardu hotelu. Usługi te mogą być odpłatne.
a) POLSKIE ANIMACJE DLA DZIECI – w hotelach oznaczonych taką
ikoną w skład międzynarodowego zespołu animatorów wchodzi
minimum jeden polskojęzyczny animator dostępny w wyznaczonych terminach (szczegóły znajdują się w opisie hotelu na
www.wezyrholidays.pl).
a) NIEPEŁNOSPRAWNI – obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pokoje z szerokimi drzwiami, dostosowaną łazienką, podjazdy na terenie hotelu itp.

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

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

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

Zakwaterowanie

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

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

Klimatyzacja

Dodatkowe życzenia

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

Wszelkie związane z zakwaterowaniem prośby Klientów o dodatkowe świadczenia wykraczające poza Umowę, Organizator kieruje
bezpośrednio do hotelu. Zastrzegamy jednak, iż świadczeń tych
nie można egzekwować na miejscu jako gwarantowanych, a jedynie jako opcjonalne, wykonywane w miarę możliwości hotelu.
Jeżeli mają Państwo specjalne życzenia dotyczące dodatkowych
usług hotelowych tj. pokój z widokiem na morze, pokoje obok siebie, niskie/wysokie piętro, kwiaty w pokoju, usługi dla nowożeńców, urodziny, rocznice, indywidualny transfer, itp. należy je zgłosić przed zawarciem Umowy i dokonaniem rezerwacji. Notatka na
voucherze hotelowym np. „Just married”, „Honey moon”, „Pokoje
obok siebie” itp. nie gwarantuje spełnienia wskazanej usługi, gdyż
jest ona traktowana jako prośba. Jeżeli hotel przewiduje takie usługi, zostaną one zrealizowane za dodatkową opłatą. W przeciwnym
wypadku usługi te będą traktowane jako prośby dodatkowe niewiążące Organizatora, zrealizowane w miarę możliwości hotelu.
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Wyżywienie
W zgodzie z zawartą Umową w trakcie pobytu otrzymują Państwo
opcje typu OB, BB, HB, FB, All inclusive lub Ultra All inclusive szczegółowo opisane poniżej. W każdym z krajów istnieją inne zwyczaje
żywieniowe. Zwyczajowo podaje się potrawy kuchni międzynarodowej wzbogacone o miejscowe specjały.
Szczegóły opcji wyżywienia: Szczegóły opcji wyżywienia:
a) ONLY BED (OB) – wyżywienie we własnym zakresie.
b) BED & BREAKFAST (BB) – śniadanie w formie bufetu lub kontynentalne.
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Bezpieczeństwo
Informujemy Państwa, podróżujących za granicę, o obowiązku zapoznania się przed
podpisaniem Umowy z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w dziale Informacje konsularne pod adresem:
www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/
Prosimy też o zapoznanie się przed podpisaniem Umowy z informacjami
zamieszczonymi na stronie internetowej nt. aktualnych zagrożeń oraz ewentualnych wymaganych szczepień ochronnych lub profilaktyki antymalarycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego http://www.gis.gov.pl. Klient podpisując
Umowę potwierdza znajomość powyższych komunikatów.

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

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

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

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

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

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

Przed sezonem i po sezonie
Często zdarza się, iż w różnych okresach może dojść do ograniczeń w infrastrukturze hotelowej, spowodowanych mniejszą ilością gości w tym czasie wypoczywających, pogodą, porą roku.
Mogą być również prowadzone prace remontowe, a także nie będzie odbywać się część animacji. W momencie niskiego obłożenia wyżywienie również może odbiegać od opisu katalogowego.
Część restauracji, barów, basenów może być zamknięta, a restauracje bufetowe mogą działać ze stałym menu.
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Stan na 20.11.2016. Aktualne na www.wezyrholidays.pl

Usługi medyczne i ubezpieczenie
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Grecjroazja
Kraj jak amb

GRECJA TO KRAJ SŁOŃCA, BOGÓW
I OLIWEK, KOLEBKA EUROPEJSKIEJ
CYWILIZACJI. SPRAGNIENI SŁOŃCA
I WYPOCZYNKU TURYŚCI ZNAJDĄ
W GRECJI POŁĄCZENIE BAJECZNEGO
KRAJOBRAZU Z MISTYCZNĄ ATMOSFERĄ
ANTYCZNEJ ARCHITEKTURY.

Powody, aby odwiedzić Grecję
✔✔ królestwo skarbów kultury antycznej
✔✔ gwarantowana słoneczna pogoda
✔✔ błękitne morze, szerokie plaże i złoty piasek
✔✔ bogactwo kulinarnych przysmaków
✔✔ przepiękna architektura i malownicze
krajobrazy
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G

recja to wspaniała kultura i obyczaje, miejsce
przesycone słońcem i pachnącą aromatyczną
kuchnią. To kraj, gdzie od wieków życie płynie
w tempie „siga, siga”, co znaczy „powoli, powoli”. Nie zapominajmy też, że jest ona kolebką zachodniej cywilizacji.
Stąd wywodzą się demokracja, filozofia, igrzyska olimpijskie, tutaj rozkwitła matematyka, narodziła się historiografia, politologia, teatr i literatura. To także ojczyzna największych myślicieli Arystotelesa, Platona i Sokratesa

Grecja, kolebka zachodniej cywilizacji, przez większość
swej historii nie stanowiła jednolitego organizmu państwowego. Jej części przechodziły z rąk do rąk, a każda
z nacji, której historia splotła się z tymi ziemiami, pozostawiała coś po sobie.
Planując zwiedzanie, na pewno trzeba pamiętać o zabytkach starożytnych, z których najcenniejszy jest kompleks
świątyń na ateńskim Akropolu oraz pozostałości minojskiego pałacu w Knossos na Krecie. Ale podróżując po
kraju Hellady, natkniemy się również na budowle wzniesione przez Bizantyjczyków, Arabów, Wenecjan, Turków
czy też Brytyjczyków.

Między górami a morzem
80 proc. powierzchni kraju zajmują góry. W północnej
i zachodniej części rozciągają się pasma gór Pindos, a na
ich przedłużeniu leżą łańcuchy Peloponezu. Góry kształtują też krajobraz Krety i Rodos – w wielu miejscach dochodzą do samego wybrzeża. Dla Greków zawsze były
one ogromnie ważne. Ale tożsamość Grecji kształtowała
się głównie na wyspach i na wybrzeżu. Kraj ma dostęp
aż do czterech mórz: Egejskiego, Jońskiego, Śródziemnego i Kreteńskiego. W jego skład wchodzi 2,5 tysiąca
wysp, a linia brzegowa osiąga prawie 15 000 km.

Bogactwo zabytków
Pasjonaci historii i sztuki poczują się tutaj jak w raju, mogąc obejrzeć słynne budowle i rzeźby. Aby wymienić najbardziej interesujące atrakcje turystyczne tego kraju, należałoby napisać całą książkę.

Prastara legenda głosi, że kiedy Bóg tworzył świat,
przesiewał przez sito najbardziej urodzajne gleby.
Na koniec zostały mu same kamienie.
Pozbierał je, rzucił przez ramię za siebie i tak powstała
Grecja. Skalista kraina stała się jednak kolebką
europejskiej cywilizacji i do dziś nie przestaje zadziwiać.

miesiąc
średnia temp.
powietrza w dzień
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VII

25° 29° 32°
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32° 28° 25°
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liczba godzin
słonecznych
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PRZYDATNE SŁÓWKA
Kalimera – Dzień dobry! (zwrotu używa się rano)
Kalispera – Dzień dobry! (zwrotu używa się po
południu)
Ghia – Do widzenia!
Efcharisto – Dziękuję!
Parakalo – Proszę bardzo!
Dhen kani tipota – Nie ma za co.
I isodhos ine dhorean – Wstęp wolny
Metrita – Gotówka
Pistotiki karta – Karta kredytowa
Pu ino to pio kondino ej-ti-em? – Gdzie jest najbliższy bankomat?

GRECJA PALCE LIZ

AĆ

Grecja słynie z wybornej kuchni opartej na lokalnych produktach. Nawet – dobrze znana sałatka grecka (horiatiki)
w Grecji smakuje zupełnie inaczej niż w Polsce. Spróbujcie też koniecznie potraw i napojów, takich jak:
● Musaka – zapiekanka na bazie bakłażana, pomidorów
i mielonego mięsa, polana sosem beszamelowym i posypana tartym serem
● Gyros – mięso opiekane na pionowym ruszcie, a potem po kawałeczku z niego odkrawane. Podaje się na
talerzu lub w placku pita, z pomidorem, cebulą, frytkami
i sosem tzatziki.
● Tzatziki - pikantny dip z ogórkiem, przyprawiony czosnkiem. Idealne uzupełnienie do grillowanych mięs i warzyw.
● Retsina – greckie wino z dodatkiem żywicy
sosny alepskiej. Przede wszystkim białe,
choć zdarzają się też odmiany czerwone i różowe. Produkowane w rejonie
Attyki, zwykle podawane chłodne,
nie w kieliszkach, lecz w szklankach.
● Galaktoboureko – wyśmienity
grecki deser. Ciasto filo wypełnione kremem. Trudny do wymówienia, łatwy do zjedzenia!
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PAMIĄTEK CZAR
Specjały kulinarne przywiezione z Grecji utrwalą wakacyjne wspomnienia: lokalna oliwa, chałwa, ser marynowany w winie (wyrabiany na wyspie Kos), miód tymiankowy, Metaxa (brandy z domieszką wina), wódka anyżowa
Ouzo czy miejscowe wina.
Inne cenione pamiątki to:
● Ręcznie haftowane obrusy i serwety. Ciekawe są
też flokati – dywaniki wytwarzane najczęściej z bawełny,
akrylu bądź mieszanki akrylu i wełny.
● Wyroby z drewna oliwnego. Mogą to
być łyżki lub deseczki do krojenia. Piękna jest też ręcznie malowana ceramika (popularna zwłaszcza w Atenach i okolicach).
● Ikony pisane przez mnichów
z klasztorów w Meteorach albo
na Świętej Górze Athos.
● Naturalne gąbki.

Przedmioty z drewna oliwnego
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DOBRZE WIEDZIEĆ
✔ Czas przelotu: 2 godz. 15 min (Korfu);

Meteory – klasztory
zawieszone na szczytach skał

KRAINA CUDÓW

ok. 3 godz. (Kreta, Rodos)

✔ Czas: w stosunku do Polski +1 godzina
✔ Waluta: euro
✔ Religia: prawosławie

NATURY

Monumentalny Partenon na wzgórzu Akropol
czyli słynna świątynia Ateny to wizytówka Aten.

Grecja obfituje w piękne formacje skalne, urocze krajobrazy i liczne pasma górskie. Najważniejszy jest Olimp
– potężny masyw, którego najwyższy szczyt sięga
2918 m n.p.m. Śnieg leży tutaj przez większą część roku.
Warto odwiedzić Park Narodowy Góry Olimp będący rezerwatem biosfery i miejscem prowadzającym na świętą
górę greckiej mitologii.
Antyczni Grecy wierzyli, że na Olimpie mieszkają bogowie, a śmiertelnik, który będzie się na niego wspinać,
spadnie w przepaść.
Najciekawiej jest jednak tam, gdzie góry stykają się z morzem. Tak jak na Krecie, którą przecina głęboka blizna Samarii – najdłuższy w Europie suchy wąwóz, który stanowi
prawdziwą gratkę dla wielbicieli turystyki górskiej.
Innym zachwycającym okazem przyrody jest Zatoka
Wraku na wyspie Zakyntos, gdzie biel nadmorskich klifów
przegląda się w bezkresnym błękicie.
Niezapomnianych przeżyć dostarczy wycieczka na Santorini, niewielką wysepkę z przyklejonymi do skał białymi
domami o błękitnych dachach.

„CATS OF GREECE”
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.

Zatoka św. Pawła koło Lindos.
Wedle tradycji to właśnie tu w 58 roku n.e.
przypłynął apostoł Paweł
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Grecja tość

mity i rzeczywis

JU HELLADY
PODRÓŻ DO KRA
OCHĘ POWRÓT
PRZYPOMINA TR
CIŃST WA .
DO KRAINY DZIE
KA
AWDZIWA KOLEB
BO GRECJA TO PR
JSKIE J.
KULTURY EUROPE

W

łaśnie tutaj rozgrywały się te wszystkie piękne
i straszne historie o groźnych bogach i dzielnych
herosach, które znamy z mitów. Tu ma swoje
korzenie nasza filozofia i literatura. Tu narodził się teatr i idea
sportowych igrzysk olimpijskich. Tu rozkwitła matematyka.
I wreszcie stąd pochodzi demokracja, która dziś wydaje się
kwintesencją Europy i naszego pojmowania świata.

tysięcy lat. Najciekawszy z nich można zobaczyć w Knossos. Zdaniem jego odkrywcy, sir Artura Evansa, należał on
do króla Minosa. Jak pamiętamy z mitu, zlecił on zbudowanie pod swoim pałacem labiryntu, w którym uwięził potwora Minotaura. Ten straszny pół-człowiek pół-byk pożerał bowiem młode Atenki. Zabił go dopiero syn króla Aten
Tezeusz, który drogę w labiryncie odnalazł dzięki kłębkowi
nici podarowanemu mu przez zakochaną w nim córkę
Minosa, Ariadnę. Tak naprawdę nie wiadomo, kto mieszkał
w pałacach. Ustalono jedynie, że zaczęto je wznosić ok.
1700 roku p.n.e. i budowa trwała ok. 300 lat. Powstało tu
ponad 1000 pomieszczeń połączonych ze sobą korytarzami biegnącymi w różnych kierunkach. Może więc mityczny labirynt jest jak najbardziej prawdziwy?

U źródeł demokracji
Termin „demokracja” pochodzi od greckich słów „demos”
(lud) i „kratos” (władza). W czasach starożytnych Atenami bowiem rządzili wszyscy obywatele. Oczywiście nie
w naszym rozumieniu tego słowa. Obywatelami miasta
byli tylko wolni mężczyźni i to też nie wszyscy. Jedynie ci,
których oboje rodzice byli Ateńczykami. Grecka demokracja była bezpośrednia. Wszyscy obywatele zbierali się po
prostu na wielkim placu zwanym agorą, debatowali o polityce i ustanawiali prawa. No cóż, dziś to wygląda nieco
inaczej... Ale i tak pozostałości ateńskiej agory robią duże
wrażenie. Wystarczy pomyśleć, że to tu kilka tysięcy lat
temu decydowano o wojnie i pokoju i wybierano urzędników. Oprócz samego placu na ateńskiej agorze można
obejrzeć m.in. pozostałości antycznych sądów,
targów, szkoły, więzienia, a także portyk Zeusa, świątynie Hefajstosa, Apollina, Aresa.

Kryjówka Zeusa
Na Krecie warto również zajrzeć do jaskini Dikti. Według
mitu to właśnie w niej narodził się Zeus, mityczny pan
nieba, wszystkich bogów i ludzi, władca piorunów. Jego
matka Rea ukryła go tutaj przed ojcem, okrutnym tytanem
Kronosem, który pożerał wszystkie swoje dzieci, żeby
nie odebrały mu władzy. Mały Zeus miał się potem wychowywać w grocie pod opieką boginek zwanych
nimfami. Atrakcją jaskini oprócz pięknej legendy i malowniczych form naciekowych jest
podziemne jeziorko z wielkim stalaktytem
zwisającym nad środkiem tafli. I zwanym
– jakże by inaczej? – płaszczem Zeusa.

Labirynt rodem
z mitów
Z kolei na Krecie znajdziemy niezwykłe pozostałości kultury minojskiej, jednej z najstarszych cywilizacji epoki brązu nad Morzem
Śródziemnym. Są tu ruiny starożytnych miast i wielkich pałaców sprzed
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Rodos – wyspa słońca
Z Krety przenieśmy się na malowniczą i chętnie odwiedzaną przez turystów wyspę Rodos. Według legendy
wspaniałą pogodę, jaka panuje tu nie-

Antyczne ruiny w Delfach
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mal przez cały czas (przeciętnie
jest tuż aż 300 słonecznych
dni w roku) ta piękna wyspa
zawdzięcza Heliosowi, greckiemu bogu Słońca. To on
zachwycony jej urodą dba,
by zawsze lśniła na tle fal.
To właśnie z Heliosem i jego
wybranką nimfą Rodos związane są mityczne początki
wyspy. Otóż gdy Zeus dzielił
ziemie między bogów, pominął
nieobecnego przy tym wydarzeniu
boga Słońca. Kiedy Helios w końcu
Sokrates
się zjawił, nic już dla niego nie zostało.
Rozczarowany domagał się od Zeusa rekompensaty. Zażądał, by jemu przypadł ląd, który pierwszy
wyłoni się z morza. Bogowie olimpijscy zgodzili się i Posejdon, pan mórz i oceanów, uderzył swoim trójzębem
w dno. Wtedy wśród turkusowych fal ukazała się piękna,
pełna kwiatów wyspa. Zauroczony Helios nadał jej imię
swojej wybranki, pięknej nimfy Rodos. Tu też zamieszkali
oboje. Od tej pory Rodos jest patronką wyspy, a bóg Słońca otacza ją zawsze słonecznym blaskiem. Jedno z podań głosi, że rodyjskie miasta Ialyssos, Kamiros i Lindos zostały wybudowane przez wnuków boskiej pary: Ialyssosa,
Kamirosa i Lindosa. Każdy z braci miał nazwać założone
przez siebie miasto swoim imieniem.

SCHRONIENIE HER

AKLESA

Wyspa Kos także wywodzi swój rodowód z mitologii. Podanie mówi, że po wojnie bogów olimpijskich z tytanami
miał się tu schronić jeden z tych ostatnich – Polivotis. Został jednak znaleziony przez pana mórz Posejdona, który oderwał fragment wyspy Kos i przygniótł nim zbiega.
Nową wyspą, pod którą spoczęło ciało pechowego tytana, była Nissyros. Co ciekawe, kiedyś Kos i Nissyros rzeczywiście były jedną wyspą i rozdzieliło je dopiero wielkie trzęsienie ziemi. Według innego mitu mieszkańcy Kos
wywodzą się od znanego z wielkiej siły herosa Heraklesa.
Gdy po wojnie trojańskiej wracał on wraz z towarzyszami
i zdobytymi skarbami do domu, wielki sztorm zatopił pięć
z jego sześciu galer. Burzę na morzu wywołała oczywiście
macocha Heraklesa, bogini Hera, która prześladowała go
przez całe życie. Herosowi i kilku jego przyjaciołom udało
się dotrzeć do wyspy Kos, gdzie znaleźli schronienie. Herakles przeżył tu wiele przygód i w końcu ożenił się z miejscową księżniczką. Ich syn Herakles Thessalos został
królem Kos i Nissyros. To on miał być protoplastą rodu,
z którego wywodził się słynny starożytny lekarz Hipokra-

WIEM, ŻE NIC NIE

WIEM

W Grecji urodzili się najwięksi filozofowie starożytnego świata, Sokrates, Platon i Arystoteles. Zwłaszcza pierwszy
z nich był niezwykłą postacią. Podkreślał bowiem, że nie ma wielkiej wiedzy
i jest jedynie miłośnikiem mądrości i poszukiwaczem prawdy. To jemu przypisuje się słynne zdanie „Wiem, że nic nie
wiem”. Spacerując ulicami Aten, ponoć
dyskutował z przypadkowo napotkanymi
przechodniami. Gdy oskarżono go, że nie czci
bogów uznawanych przez państwo, i skazano na
śmierć, nie uciekł, choć z łatwością mógł to zrobić. Zamiast tego do końca spotykał się z uczniami i dyskutował
z nimi. Sokrates nie pozostawił po sobie żadnych pism,
ale znamy jego poglądy dzięki dziełom starożytnych pisarzy, Arystofanesa i Ksenofonta, a także pracom jego nie
mniej słynnego ucznia Platona.

PIĘKNE AMFORY
W starożytnej Grecji bardzo popularne
były amfory, wysokie gliniane naczynia z dwoma symetrycznymi
uchwytami.
Większych
kilkulitrowych
używano do przechowywania
i transportowania wina,
oliwy i innych produktów.
W mniejszych podawano napoje na stół. Służyły też jako
miara pojemności. Amfory często zdobiono pięknymi malowidłami. Na wielu przedstawiono
sceny z mitologii.

Ojciec medycyny
Hipokrates, starożytny medyk uważany za ojca współczesnej medycyny,
urodził się ok. 460 roku p.n.e. na wyspie
Kos. W Asklepionie, oddalonym o trzy km od stolicy wyspy, można zobaczyć pozostałości jego słynnej szkoły medycznej i pomieszczeń, w których leczono chorych zgodnie z jego naukami. W Kos warto obejrzeć też
ogromny platan, zwany drzewem Hipokratesa. Według
legendy miał pod nim nauczać antyczny lekarz. To oczywiście nieprawda, bo drzewo, liczy sobie „zaledwie” 700
lat, ale i tak jest na co popatrzeć. Co roku latem w Kos
odbywa się Festiwal Hipokratesa. Można wtedy podziwiać
wystawy sztuki, pokazy tańców ludowych i przedstawiania teatralne.

Magia antycznego teatru
Początki greckiego teatru związane są z widowiskowymi
obrzędami religijnymi ku czci Dionizosa. Sztuki wystawiano pod gołym niebem, na placu wytyczonym u stóp
wzgórza. Widzowie siedzieli po prostu na ziemi lub drewnianych ławkach. Z czasem zaczęto wznosić kamienne
trybuny w kształcie dużego wycinka koła. To od ich nazwy
– „theatron” – pochodzi słowo teatr. Pozostałości takich
starożytnych teatrów można do dziś podziwiać m.in. na
ateńskim Akropolu, w Dodonie i Epidauros.

Rodos
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Kretakich wysp

Królowa grec

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

✔✔ Hersonissos – raj dla miłośników życia nocnego
✔✔ Samaria – najdłuższy wąwóz w Europie
✔✔ piękne plaże, wysokie góry, urocze zatoki

LAZUROWE MORZE, SZEROKIE PLAŻE,
SKALNE URWISKA I ZABYTKI,
NAD KTÓRYMI UNOSI SIĘ DUCH
PRASTARYCH MITÓW O GENIALNYM DEDALU,
SPRYTNEJ ARIADNIE
CZY KRWAWYM MINOTAURZE.
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Warto spróbować greckich smakołyków
w lokalnej restauracji

K

To właśnie
na Krecie
lato trwa dłużej
niż w jakimkolwiek
innym zakątku
Grecji.

reta to największa wyspa grecka i piąta co do wielkości na Morzu Śródziemnym. Jej powierzchnia przekracza 8000 km2, a długość linii brzegowej sięga
1040 km. Nazwa wywodzi się od słowa krateia, czyli
silna. I ma to sens, bo wyspa potrafi wywrzeć na przybyszu naprawdę silne wrażenie.
Ślady po sobie zostawili tutaj nie tylko antyczni Hellenowie, ale i Bizantyjczycy, Arabowie, Wenecjanie czy
Turcy. Ba, Kreta przez blisko ćwierć wieku należała
nawet do… Egiptu. Dziś jej plaże i miasteczka nadal rozbrzmiewają gwarem różnorodnych języków, bo wyspa
stała się prawdziwą mekką dla turystów z całego świata.

Klimatyczne tawerny

GÓRY, MORZE , JE

ZIORA

nak ktoś woli wypoczywać w ciszy i spokoju, powinien
wybrać się do położonych nieopodal Anissaras, Stalis
i Analipsi.
Kreta to nie tylko morze, piękne plaże i malownicze zatoczki. Krajobraz wyspy zdominowany został przez potężne masywy górskie. Najbardziej znany to Lefka Ori,
którego ozdobą jest Samaria – najdłuższy suchy wąwóz
w Europie. Rozciąga się na 18 km. Biegnący jego dnem
szlak turystyczny liczy zaledwie dwa kilometry mniej.
Jego przejście zajmuje od pięciu do sześciu godzin. Ale
naprawdę warto podjąć ten trud.
Turyści lubią odwiedzać malownicze Agios Nikolaos.
W jego centrum króluje jedyne na wyspie słodkowodne
jezioro Wulismeni. Za najładniejsze miasto Krety uchodzi jednak Rethymnon z malowniczą starówką, portem
i twierdzą. Spacerując po jego wąskich uliczkach, najlepiej
można poczuć wielokulturową przeszłość wyspy.

Heraklion to stolica wyspy z licznymi zabytkami w stylu
weneckim oraz największym na wyspie Muzeum Archeologicznym. W okolicach miasta przeszło cztery tysiące
lat temu rozkwitła kultura minojska, uznawana za kolebkę
cywilizacji europejskiej.
Do najpopularniejszych kreteńskich miejscowości turystycznych należy Hersonissos – tętniące życiem, przyciągające nie tylko piaszczystymi plażami i błękitnym
morzem, ale też licznymi klubami, dyskotekami czy tawernami, które serwują tradycyjne greckie dania. Jeśli jed-

Pałac w Knossos

W labiryncie legend - Knossos
Najbardziej znanym zabytkiem Krety są ruiny pałacu
w Knossos. Powstał około dwóch tysięcy lat przed
naszą erą i stanowił centrum kultury minojskiej, która
miała wpływ na całą antyczną Grecję. Ruiny w 1878 r.
odkrył miejscowy archeolog i antykwariusz Minos
Kalokairinos, ale główne wykopaliska przeprowadził
brytyjski badacz Arthur Evans. To z tym miejscem
związane są mity o Minotaurze, Dedalu i Ariadnie.

43

43

KRETA

Kreta to miejsce, w którym na każdym
kroku mity i legendy przeplatają się
z rzeczywistością. Wyspa przyciąga
turystów pięknem przyrody, niezwykłą
gościnnością, smaczną kuchnią,
pysznym winem i wspaniałą muzyką,
którą do późnych godzin nocnych
rozbrzmiewa w każdej tawernie.

LTATYWNE
WYCIECZKI FAKU

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.
Wycieczka dostępna z hoteli w okolicach
Rethymnonu
Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji.
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Rejs na Santorini
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.

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

imponująca wenecka forteca
Przyjemna wycieczka łącząca relaksujący rejs statkiem wycieczkowym na wyspę Spinalonga i zwiedzanie weneckiej fortecy. Wenecjanie przez wiele lat bronili 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.

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

Aphrodite
Beach Club
- Apollo Building

Rethymno Residence
Lili Hotel

Lyttos Beach
Stella Palace
Stella Village

Imperial Belvedere
Royal Belevedere
Star Beach Village
Aqua Sun Village
Eri Beach & Village
Mediterraneo
Elmi Suites
Nana Beach

●● Kavros Beach
HERAKLION

Morze ŚródzieMne

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

ELMI SUITES

4

X

X

2-6

X

ZJEŻDŻALNIE

WI-FI GRATIS

ALDEMAR KNOSSOS ROYAL

PRZY PLAŻY

ALL INCLUSIVE

60

LISTA HOTELI – KRETA
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Koni Village Hotel
Simple Hersonnisos Sun
Meropi Hotels

STANDARD

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

WI-FI GRATIS

ZJEŻDŻALNIE

PRZY PLAŻY

ALL INCLUSIVE

STANDARD

Aldemar Knossos Royal
Creta Maris Beach Resort

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

KRETA

LISTA HOTELI – KRETA
5

X

X

49

STELLA PALACE

5

X

50

NANA BEACH

5

X

X
X

X

X

X

X

61

RETHYMNO RESIDENCE

4

X

62

APHRODITE BEACH CLUB APOLLO BUILDING

4

X

4

X

51

CRETA MARIS BEACH RESORT

5

X

X

2-12

63

MEDITERRANEO

52

IMPERIAL BELVEDERE

4+

X

X

2-13

64

LILI HOTEL

53

ROYAL BELVEDERE

4+

X

X

2-13

65

ATALI VILLAGE

54

STAR BEACH VILLAGE

4+

X

X

X

2-14

66

55

LYTTOS BEACH

4+

X

X

X

2-13

67

56

STELLA VILLAGE

4

X

X

X

2-14

68

KONI VILLAGE HOTEL

3

X

57

MEROPI HOTELS

4

X

X

2-7

69

SIMPLE HERSONISSOS SUN

2

X

58

AQUA SUN VILLAGE

4

X

X

X

2-13

59

ERI BEACH & VILLAGE

4

X

X

X

2-13

X

X

X

2-14

2-12
X

X

3

2-15
2-12

3+

X

BALI MARE

3

X

KAVROS BEACH

3

X

X

X

2-12

X
X
2-12

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

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Aldemar Knossos Royal

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Obiekt, który jest doskonale zlokalizowany tuż przy piaszczystej plaży pozwalającej rozkoszować się słońcem
i szumem fal. Amatorzy sportów wodnych również będą usatysfakcjonowani. Hotel oferuje baseny, zjeżdżalnię wodną oraz kilka restauracji gdzie będzie można skosztować lokalnych specjałów. Dzieci mogą podczas
szaleństwo na powietrzu zostać pod opieką profesjonalnych animatorów i opiekunów.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1991 r. Odnowiony
w latach 2006-2007.
Położenie: Anissaras, 3 km od
centrum Hersonissos, 25 km od
lotniska. Hotel ulokowany na powierzchni 100 000 m2 .
Na terenie znajdują się 4 restauracje,
5 barów, 5 basenów, 2 sale konferencyjne, centrum biznesowe,
room service, pralnia, wypożyczalnia rowerów, zjeżdżalnia wodna.
Urozmaicony program animacyjny
oraz rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży
publicznej, żwirowo-kamienista,
350 m długości. Parasole, leżaki,
ręczniki. Restauracja na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w bungalowach.
Wyposażone są w klimatyzację
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centralną, TV, telefon, sejf, lodówkę,
łazienkę (WC, suszarka, prysznic lub
wanna), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
∞ knossos suite dla max 4 os.
∞ junior suite dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracje
à la carte, restauracja na plaży,
5 barów (m.in. bar z przekąskami,
bar przy basenie)
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania

Śniadanie, obiad i kolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ późne śniadanie kontynentalne
∞ przekąski, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ Artemis Taverna, Fontana Amorosa
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ 2 brodziki
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
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∞ opiekunka
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, siatkówka plażowa,
aerobik
∞ tenis stołowy, mini golf
∞ rzutki
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ sauna, masaż i jacuzzi
∞ squash
∞ bilard
∞ centrum SPA i talassoterapii oraz
salon piękności
∞ sporty wodne na plaży
∞ centrum nurkowe
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Stella Palace

GRECJA
KRETA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Komfortowy, przestronny obiekt z mnóstwem zieleni i udogodnień dla rodzin z dziećmi. Od rodzinnych pokojów po rozbudowaną infrastrukturę rozrywkową dla najmłodszych, również tę należącą do hotelu Stella Village,
jak fantazyjne zjeżdżalnie wodne, plac zabaw, mini klub oraz animacje. Dorośli mają do dyspozycji liczne możliwości uprawiana sportów, także wodnych oraz relaks w SPA.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2008 r. Odnowiony
w 2015 r.
Położenie: 200 m od centrum
Analipsi, 4 km od Hersonissos,
20 km na wschód od Heraklionu,
20 km od lotniska w Heraklionie,
25 km od Pałacu Knossos.
Na terenie znajdują się 3 restauracje, 3 bary, sala konferencyjna,
centrum biznesowe, room service,
pralnia, basen odkryty, basen kryty.
Program animacyjny oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób
aktywnych.

POKOJE
Zlokalizowane są w dwupiętrowym
budynku. Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar,
lodówkę, czajnik, TV, telefon, łazienkę (WC, suszarka, wanna lub
prysznic), balkon lub taras.

PLAŻA
50 m od hotelu, piaszczysta, prywatna. Przejście do plaży przez
ulicę. Parasole i leżaki. Ręczniki
plażowe.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 restauracje
à la carte, 3 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja

∞ przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ Veranda, Elia
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
∞ pokoje standardowe z prywatnym
basenem dla max 2 os.
∞ pokoje standardowe z jacuzzi dla
max 2 os.
∞ pokoje standardowe dla max 2 os.

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ brodzik, 3 zjeżdżalnie wodne dla
młodszych i starszych (w hotelu
Stella Village)
∞ plac zabaw
∞ wanienka dla dziecka
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ przewijak
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka
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AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, aerobik
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka
plażowa, boisko do piłki nożnej
∞ szachy, mini golf
∞ 2 korty tenisowe
∞ animacje, dyskoteka
∞ centrum SPA, salon piękności
∞ sauna, łaźnia turecka, jacuzzi, masaż
∞ siłownia
∞ bilard
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 14 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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GRECJA
KRETA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

Nana Beach

DLA IN
RODIEZĆMI
Z DZ

Połączenie greckiego stylu z komfortem i wygodą. Hotel usytuowany jest tuż przy plaży w zatoczce, polecany
szczególnie rodzinom z dziećmi, ze względu na masę atrakcji i udogodnień dla najmłodszych. Przede wszystkim 3 brodziki, aquapark, wodny plac zabaw, mini disco, miniklub, pokój zabaw, posiłki i krzesełka w restauracji, wanienki dla niemowląt. Dorosłym warto polecić baseny i jacccuzi, centrum SPA, a także sporty, m.in. tenis,
siatkówkę, koszykówkę, łucznictwo.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1985 r. Odnowiony
w 2015 r.
Położenie: ok. 2,5 km od centrum
od Hersonissos, ok. 5 km od Malii,
ok. 30 km od lotniska w Heraklionie.
Hotel usytuowany na powierzchni
75 000 m2 .
Na terenie znajdują się restauracje,
bary, sala konferencyjna, 5 basenów
odkrytych (basen główny, 2 z jacuzzi,
relaksacyjny z jacuzzi), basen kryty,
pralnia, mini market, wypożyczalnia
samochodów. Program animacyjny
PRZYKŁADOWY POKÓJ

oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe
dla osób aktywnych.
PLAŻA
przy hotelu, publiczna, piaszczysta
zatoka, miejscami żwirowa. Parasole,
leżaki i ręczniki plażowe. Beach Bar
serwuje napoje i przekąski.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach. Wyposażone są w klimatyzację centralną, sejf, lodówkę, TV,
telefon, łazienkę (WC, wanna lub
prysznic, suszarka), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje superior dla max 4 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
∞ pokoje bungalow dla max 4 os.
∞ suity waterfront
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje
à la carte, 7 barów
All Inclusive (11:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
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∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ grecka, włoska, rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ mini klub dla dzieci w wieku
4-12 lat
∞ plac zabaw, mini disco, animacje
∞ 3 brodziki
∞ aquapark (wodny plac zabaw
z atrakcjami dla dzieci)
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka
∞ możliwość wypożyczenia
elektronicznej niani, wanienki dla
niemowląt, podgrzewacza do
butelek
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AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ aerobik
∞ tenis stołowy
∞ szachy
∞ rzutki
∞ bilard
∞ jacuzzi w basenie
∞ 3 korty tenisowe
∞ mini boisko do koszykówki, mini
boisko do piłki nożnej
∞ siatkówka plażowa
∞ animacje
∞ salon piękności, centrum SPA,
masaż, sauna, łaźnia turecka,
jacuzzi
∞ lekcje tenisa
∞ sporty wodne na plaży
∞ centrum nurkowe
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Creta Maris Beach Resort

Obiekt znajduje się w odległości 500 m od centrum Hersonissos. Spragnionym odpoczynku i błogiego lenistwa
spodoba się bliskość prywatnej, piaszczystej plaży usłanej
leżakami i parasolami. Goście będą mogli rozerwać się
podczas animacji i wieczorków folklorystycznych, zagrać
w boule oraz minigolfa. Dla dzieci hotel przygotował
5 brodzików i basen ze zjeżdżalnią.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1975 r. Odnowiony
w 2016 r.
Położenie: 500 m od centrum Hersonissos, ok. 25 km od lotniska, przystanek autobusowy ok. 500 m od hotelu.
Hotel usytuowany na powierzchni
150 000 m2. Na terenie znajduje się:
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 czteropiętrowych budynkach głównych

KRETA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

PRZYKŁADOWY POKÓJ

i w bungalowach. Wyposażone są
w klimatyzację indywidualną, sejf, TV,
telefon, mini lodówkę, zestaw do prasowania, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, kapcie, łazienkę (WC, suszarka, wanna lub prysznic), telefon, balkon
lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje classic dla max 3 os.
∞ pokoje deluxe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne classic dla max 4 os.
∞ pokoje rodzinne deluxe dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ 2 restauracje główne
∞ 2 restauracje tematyczne w formie
bufetu (Cochlias i Almyra)
∞ 2 restauracje tematyczne
à la carte (Pithos i Platia)
∞ 7 barów
All Inclusive (07:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja, późny posiłek
∞ przekąski i podwieczorek
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe

GRECJA

Restauracje à la carte: i tematyczne.
Wymagana rezerwacja.
∞ kreteńska, grecka, barbecue,
śródziemnomorska /włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kącik internetowy bezpłatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ mini klub dla dzieci w wieku
4-11 lat
∞ klub dla nastolatków w wieku
12-15 lat (lipiec-sierpień)
∞ plac zabaw
∞ brodziki, zjeżdżalnia wodna
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka
∞ mini disco
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka plażowa, aqua aerobik,
mini boisko do piłki nożnej
∞ rzutki, minigolf, tenis stołowy,
łucznictwo
∞ siłownia
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ animacje, dyskoteka, karaoke
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ salon piękności, centrum SPA
∞ jacuzzi, masaż
∞ golf
∞ bilard
∞ sporty wodne na plaży
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DODATKOWE INFORMACJE
Wszystkie pokoje typu „Classic” nie
są odnowione i znajdują się w górnej
części kompleksu w budynku Terra
lub w bungalowach. Wszystkie
pokoje typu „Deluxe” są odnowione
i znajdują się w dolnej części kompleksu, bliżej morza, w budynku
Maris lub w bungalowach.
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat

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

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Imperial Belvedere
POKOJE
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

Położony na wzgórzu przestronny kompleks hotelowy z bogatą infrastrukturą. Stąd rozciąga się wspaniały widok
na piękną panoramę miasta. Hotel otoczony zielonymi drzewami oliwnymi i cytrynowymi tworzy doskonałe warunki do wypoczynku. Najmłodsi goście będą zachwyceni bogactwem animacji oraz basenem ze zjeżdżalniami
dedykowanym tylko dla nich. Doskonałe miejsce dla aktywnych, którzy cenią sobie niezobowiązującą wakacyjną
atmosferę oraz bliskość miasta i rozrywek.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data: 2001 r. Odnowiony w 2014 r.
Położenie: na wzgórzu, ok. 2 km od
centrum Hersonissos, ok. 26 km od
lotniska w Heraklionie. Hotel usytuowany na powierzchni 110 000 m2.
Na terenie znajdują się 3 restauracje, 3 bary, sejf w recepcji, pralnia,
2 sale konferencyjne, centrum biznesowe, mini market, 2 baseny
odkryte basen kryty, zjeżdżalnia
wodna dla małych dzieci.
Klienci hotelu mogą korzystać z udogodnień hotelu Royal Belvedere,
z wyjątkiem restauracji głównej.
Program animacyjny dla dzieci i dorosłych oraz szereg zajęć rekreacyjno-sportowych dla chętnych.
PLAŻA
ok. 500 m od hotelu, piaszczysta, publiczna. Przejście do plaży przez ulicę.
Parasole, leżaki, ręczniki plażowe.
Do plaży kursuje bus hotelowy.
POKOJE
Zlokalizowane są w dwupiętrowym
budynku głównym i w kilku dwupiętrowych aneksach. Wyposażone są
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w klimatyzację indywidualną, sejf, TV,
telefon, mini bar, lodówkę, łazienkę
(suszarka, wanna lub prysznic, WC),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.

∞ brodzik, zjeżdżalnia wodna
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna
∞ 2 restauracje tematyczne
∞ 3 bary (m.in. bar z przekąskami)
All Inclusive (10:00-01:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad i kolacja
∞ przekąski i podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ międzynarodowa
∞ grecka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ 2 korty tenisowe
∞ siłownia, koszykówka, siatkówka
plażowa
∞ aerobik
∞ minigolf
∞ rzutki, tenis stołowy, bilard
∞ animacje
∞ salon piękności, sauna, masaż,
łaźnia turecka

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla
dzieci w wieku 4-12 lat

52

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

Royal Belvedere

GRECJA
KRETA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

POŁOŻONY
RZU

R
NA WZGÓ
WIDOKIEM
Z PIĘKNYM W

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Hotel położony na wzgórzu z panoramą na okolicę. Posiada trzy restauracje, w tym włoską i family. Znajduje
się tu odkryty basen olimpijski z morską wodą, mini market, sklep z pamiątkami oraz jubiler. Aktywnych ucieszy
możliwość uprawiania sportów, gdyż sprzyja temu odpowiednia infrastruktura. Rodzice z dziećmi znajdą wiele
udogodnień, zaś maluchy nie będą się nudzić, gdyż ich czas wypełnią gry, zabawy oraz animacje.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1974 r. Odnowiony
w 2005 r.
Położenie: 1 km od centrum
Hersonissos, 26 km od lotniska
w Heraklionie. Hotel położony na
wzgórzu z panoramą na okolicę
i morze. Usytuowany na powierzchni
11 000 m2.
Na terenie znajdują się 3 restauracje,
3 bary, sejf w recepcji, 3 sale konferencyjne, pralnia, centrum biznesowe, basen odkryty (olimpijski z wodą
morską).
Program animacyjny oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób
aktywnych.
Klienci hotelu 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
Zlokalizowane w budynku głównym
i bungalowach. Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, TV,
telefon, mini lodówkę, łazienkę (WC,
suszarka, wanna lub prysznic), balkon
lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych dla
max 4 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 bary (m.in.
bar z przekąskami)

∞ restauracja międzynarodowa
i grecka. Wymagana rezerwacja.
All Inclusive (10:00-01:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, przekąski,
podwieczorek i kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ bezpłatne Wi-Fi w lobby
i pokojach.
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka,
∞ opiekunka

53

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ salon piękności, sauna, masaż
∞ koszykówka
∞ 2 korty tenisowe
∞ mini golf
∞ bilard, rzutki, tenis stołowy
∞ aerobik
∞ animacje
∞ siatkówka plażowa
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

53

GRECJA
KRETA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Star Beach Village

PRZYKŁADOWY POKÓJ

W 7 budynkach hotelowych znajdziemy pokoje standardowe, rodzinne i superior oraz przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Obok obiektu znajduje się aquapark z prawdziwego zdarzenia, Star Beach Water Park, z 8 basenami,
4 zjeżdżalniami dla dorosłych i atrakcjami dla dzieci. Ponadto do dyspozycji Gości jest m.in. centrum SPA, siłownia,
aerobik, sporty wodne i nurkowanie. Dla dzieci mini klub i plac zabaw. Piaszczysta plaża znajduje się 50 m od hotelu.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2005 r.
Położenie: 1 km od Hersonissos,
25 km od lotniska w Heraklionie.
Hotel usytuowany na powierzchni
6 200 m2 .
Na terenie znajdują się 3 restauracje,
4 bary, basen odkryty, pralnia. Obok
hotelu znajduje się park wodny Star
Beach Water Park – 8 basenów,
4 zjeżdżalnie dla dorosłych, atrakcje wodne i zjeżdżalnie dla dzieci.
Program animacyjny oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób
aktywnych.
PLAŻA
50 m od hotelu, piaszczysta, 500 m
długości. Przejście do plaży przez
ulicę. Parasole, leżaki, ręczniki
plażowe. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach. Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, mini bar,
aneks kuchenny, zestaw do parzenia
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kawy i herbaty, lodówkę, TV, telefon,
łazienkę (WC, wanna lub prysznic,
suszarka), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 6 os.
∞ pokoje rodzinne superior
dla max 6 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych

POKOJE

∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne i wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
All Inclusive w aquaparku
(11:00-18:00)
Formuła zawiera:
∞ przekąski
∞ lokalne i wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ międzynarodowa
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna
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WYŻYWIENIE
restauracja główna, tawerna, restauracja à la carte, 4 bary (m.in.
lobby bar, bar przy basenie)
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla
dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ brodzik wydzielony przy basenie
głównym
∞ zjeżdżalnie wodne w parku wodnym
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
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∞ możliwość wypożyczenie wózka
∞ opiekunka
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ mini boisko do piłki nożnej,
koszykówka
∞ rzutki
∞ animacje
∞ atrakcje w parku wodnym Star
Beach Water Park
∞ dyskoteka na świeżym powietrzu
∞ centrum SPA, salon piękności,
masaż, sauna, jacuzzi, łaźnia turecka
∞ bilard
∞ centrum nurkowe
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 14 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Lyttos Beach

AQUA
PARK

Hotel położony jest bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Oferuje kilka rodzajów wygodnych pokoi w jasnej
kolorystyce. Znajdziemy to wypożyczalnię rowerów,
3 baseny, 8 zjeżdżalni wodnych – aquapark dla dzieci.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1982 r. Odnowiony
w 2010 r.
Położenie: 500 m od centrum
Analipsi, 4 km od Hersonissos,
20 km od lotniska w Heraklionie.
Hotel usytuowany na powierzchni
150 000 m2 .
Na terenie znajdują się 2 restauracje,
bar, pralnia, 3 sale konferencyjne,
wypożyczalnia rowerów, 3 baseny
odkryte, 8 zjeżdżalni wodnych
w aquaparku. Program animacyjny
oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysta, prywatna, 350 m długości. Leżaki, parasole

GRECJA
KRETA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

PRZYKŁADOWY POKÓJ

i ręczniki plażowe. Przejście do plaży
przez promenadę.

∞ suity dla max 5 os.
∞ pokoje bungalow dla max 3 os.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 piętrowym
budynku głównym i w 3 dwupiętrowych aneksach. Wyposażone
są w klimatyzację centralną, sejf,
zestaw do parzenia kawy i herbaty,
TV, telefon, łazienkę (WC, wanna lub
prysznic, suszarka), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
∞ pokoje rodzinne standard open
plan dla max 4 os.
∞ pokoje rodzinne superior
dla max 4 os.
∞ apartamenty rodzinne
dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna
∞ bar przy basenie
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ mini klub dla dzieci w wieku 4-13 lat
∞ plac zabaw, animacje

∞ brodzik, aquapark (8 zjeżdżalni)
dla młodszych i starszych
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ sauna, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, łucznictwo,
boccia
∞ 15 kortów tenisowych
∞ koszykówka, mini boisko do piłki
nożnej, siatkówka plażowa
∞ dyskoteka na świeżym powietrzu,
animacje
∞ golf
∞ centrum SPA, masaż
∞ bilard
∞ lekcje tenisa
∞ centrum nurkowe
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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GRECJA
KRETA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Stella Village

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Rozbudowana infrastruktura rozrywkowo-rekreacyjna dla dzieci czyni ten hotel szczególnie atrakcyjnym dla rodzin. Zwłaszcza wodne szaleństwa w brodzikach pośród wymyślnych zjeżdżalni, sprawią najmłodszym dużo frajdy. Rodzice będą mogli nacieszyć się wykwintną kuchnią w dwóch restauracjach, z których jedna jest à la carte,
a także nieco się poruszać. Do sportów zachęcają korty tenisowe i dwa miniboiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki, koszykówki oraz badmintona.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1998 r. Odnowiony
w 2014 r.
Położenie: 700 m od Analipsi, 4 km
od Hersonissos, 20 km od lotniska
w Heraklionie. Hotel usytuowany na
powierzchni 30 000 m2 .
Na terenie znajdują się 3 restauracje, bar, sejf w recepcji, room service,
2 baseny odkryte, pralnia, minimarket. 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
piaszczysto-żwirowa, 200 m od
hotelu piaszczysto-żwirowa plaża publiczna. Przejście do plaży przez ulicę.
Parasole, leżaki, ręczniki plażowe.
POKOJE
Zlokalizowane są w 19 budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, lodówkę, TV, telefon,
łazienkę (WC, suszarka, wanna lub
prysznic), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje superior dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracje
à la carte, bar z przekąskami
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All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ azjatycka, Gourmet
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ 3 brodziki
∞ zjeżdżalnie wodne
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy
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∞ koszykówka, siatkówka
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ rzutki, tenis stołowy
∞ bilard, mini golf
∞ aerobik, aqua aerobik
∞ animacje, dyskoteka
∞ masaż, centrum SPA, sauna, łaźnia
turecka
∞ fryzjer
∞ gry elektroniczne
∞ siłownia
∞ lekcje tenisa
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 14 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Meropi Hotels

GRECJA
KRETA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

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

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w mini klubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat
∞ 2 brodziki wydzielone przy
basenie głównym
∞ plac zabaw
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ bilard
∞ sauna
∞ łaźnia turecka
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 7 lat
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PRZYKŁADOWY POKÓJ
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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GRECJA
KRETA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WI-FI GRATIS

Aqua Sun Village

AQUA
PARK

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

PRZYKŁADOWY POKÓJ

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

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

Eri Beach & Village

GRECJA
KRETA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Obiekt znajduje się 500 m od centrum Hersonissos, stanowiąc idealną bazę wypadową do wszystkich atrakcji
i rozrywek, dostępnych w tej znanej miejscowości. Na terenie hotelu, oprócz zjeżdżalni wodnych i basenów
m.in. z morską wodą, jest też siłownia, korty tenisowe, salon piękności, centrum SPA, amfiteatr, minimarket
oraz ogród. Na dzieci czekają brodziki ze zjeżdżalniami, animacje, mini klub, plac zabaw.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: Odnowiony w 2000 r.
Położenie: na północnym wybrzeżu wyspy, ok. 1 km od centrum
Hersonissos, 25 km od lotniska
w Heraklionie. Hotel usytuowany na
powierzchni 45 000 m2 .
Na terenie znajdują się: 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
Zlokalizowane są w pięciopiętrowym budynku głównym i w 8 dwupiętrowych budynkach. Wyposażone
są w klimatyzację indywidualną, sejf,

TV, telefon, łazienkę (WC, wanna lub
prysznic, suszarka), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 2 os.
∞ pokoje triple dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne open plan dla
max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 bary
All Inclusive (10:00-22:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie , obiad i kolacja
∞ podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 6-12 lat
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∞ plac zabaw
∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie dla
młodszych i starszych
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ siatkówka plażowa
∞ koszykówka
∞ tenis stołowy
∞ 2 korty tenisowe
∞ lekkie animacje
∞ bilard
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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GRECJA
KRETA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Elmi Suites

POKOJE

5

dla
rodzinychh
w yc

bow
sobo
-o
-oso

Hotel znajduje się 700 m od centrum Hersonissos, co jest niewątpliwym atutem
dla osób chcących poznać lokalne atrakcje. Obiekt dosyć kameralny, składający
się z kompleksu budynków, oferujących studia i apartamenty, w których znajdziemy m.in. w pełni wyposażony aneks kuchenny. Na smakoszy czekają dwie restauracje, w tym jedna à la carte. Znajdziemy tu siłownię, skorzystamy z masażu, łaźni,
sauny i jacuzzi.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony
w 2013 r.
Położenie: 700 m od centrum
Hersonissos, 7 km od Malii, 27 km
od lotniska w Heraklionie, 30 km

od Agios Nikolaos, 400 metrów od
parku wodnego Star Beach.
Na terenie hotelu znajdują się restauracja, bary, recepcja, kącik telewizyjny, 3 baseny odkryte.

All Inclusive (10:00-22:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe

PLAŻA
250 metrów od hotelu, publiczna,
kamienista. Przejście do plaży przez
ulicę. Leżaki i parasole. Ręczniki
plażowe.

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

POKOJE
Zlokalizowane są w trzypiętrowym budynku głównym i aneksach.
Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, mini bar, lodówkę, TV,
telefon, łazienkę (WC, prysznic lub
wanna, suszarka), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ studia dla max 4 os.
∞ apartamenty dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bary (m.in.
lobby bar)
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
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Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ łaźnia turecka, masaż
∞ jacuzzi
∞ sauna
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 6 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Rethymno Residence

KRETA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Rozległy kompleks niskich, położonych w zieleni budynków. Doskonała lokalizacja w centrum turystycznej
miejscowości Adelianos Kampos, w pobliżu licznych
sklepów i tawern. Z pobliskiego przystanku autobusowego bardzo łatwo dojechać można do urokliwego
i pełnego zabytków Rethymnonu. Doskonały wybór dla
miłośników plażowania – piaszczysta, długa i szeroka
plaża wyróżniona została Błękitną Flagą.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony
w 2011 r.
Położenie: Adelianos Kampos, 6 km
od Rethymnonu. 77 km od lotniska
w Heraklionie. Hotel usytuowany na
powierzchni 23 000 m2 .
Na terenie znajdują się restauracja,
2 bary, 3 baseny odkryte.

GRECJA

PLAŻA
150 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-żwirowa. Przejście do plaży
przez ulicę i hotel Maravel Land.
Leżaki i parasole.
POKOJE
Zlokalizowane są w 7 dwupiętrowych
budynkach. Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, lodówkę,

łązienkę (WC, prysznic lub wanna, suszarka), TV, telefon, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe (w tym dla
niepełnosprawnych)
∞ pokoje rodzinne
∞ pokoje z prywatnym basenem
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 bary
(główny i przy basenie)
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ obiadokolacja
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
do śniadania
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ wczesne śniadanie, śniadanie,
późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
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Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w mini klubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ brodzik dla dzieci
∞ basen dla dzieci
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ masaż
∞ tenis stołowy
∞ animacje
∞ bilard
∞ nurkowanie (firma zewnętrzna)

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

✓

Aphrodite Beach Club – Apollo Building

ALL INCLUSIVE

BASEN W HOTELU
APHRODITE BEACH CLUB

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Hotel zlokalizowany nieopodal plaży i blisko centrum Gouves to miejsce na wymarzone greckie wakacje. Z jednej strony bogate zaplecze rekreacyjne z kortem tenisowym, mini golfem i basenem z wodą morską, a z drugiej
strony piaszczysta plaża, która pozwala na uprawianie wszelakich rozrywek i ciepłe morze, na które czeka się
cały rok. Dopełnieniem wypoczynku będzie wyżywienie w formie All Inclusive.
HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1978 r. Odnowiony
w 2014 r.
Położenie: północna część Krety,
Gouves, 20 km od Heraklionu,
18 km od lotniska.
Na terenie znajdują się: restauracja (w hotelu Aphrodite Beach Club
4*), 3 bary, recepcja, sejf w recepcji,
kącik telewizyjny, 2 baseny odkryte
(w tym jeden z wodą morską),
basen kryty.
Klienci hotelu mogą korzystać
z infrastruktury hotelu Aphrodite
Beach Club 4*, który znajduje się
po drugiej stronie ulicy (przejście
przez mały mostek). Animacje dla
dzieci i dorosłych oraz ciekawa
oferta rekreacyjno-sportowa dla
chętnych.
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PLAŻA
50 m od hotelu, wydzielona część
plaży publicznej, piaszczysto-kamienista. Przejście do plaży przez
ulicę. Parasole i leżaki, ręczniki
plażowe.

All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ podwieczorek i lody
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 piętrowym
budynku głównym. Wyposażone
są w klimatyzację indywidualną,
mini lodówkę, telefon, TV, łazienkę
(WC, suszarka, prysznic lub wanna),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ mini klub dla dzieci w wieku
5-11 lat
∞ plac zabaw, brodzik, animacje
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 bary (m.in.
bar przy basenie)

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, bule
∞ bilard
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∞ kort tenisowy
∞ mini golf
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ siatkówka plażowa
∞ aerobik
∞ animacje
∞ salon piękności, sauna, masaż,
siłownia
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Mediterraneo

GRECJA
KRETA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

POKOJE

5

dla
rodzinychh
w yc

bow
sobo
-o
-oso

W kilku budynkach znajdziemy zróżnicowanej klasy pokoje, od standardowych po
wille z prywatnym basenem. Plaża znajduje się w odległości 400 m od hotelu, przejście przez ulicę. Wśród oferowanych aktywności sportowych możliwość korzystania
z siłowni, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, siatkówki plażowej. Dzieci znajdą tu
2 brodziki i zjeżdżalnie wodne, mini park wodny czynny w sezonie oraz plac zabaw.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony
w 2009 r.
Położenie: 1 km od centrum
Hersonissos, 3 km od Malia, 25 km
od Knossos, 43 km od Agios Nikolaos,
25 km od lotniska w Heraklionie.
Hotel usytuowany na powierzchni
40 000 m2, na niewielkim wzniesieniu.
Na terenie znajdują się: restauracja,
3 bary, sala konferencyjna, centrum
biznesowe, 2 baseny odkryte, 2 zjeżdżalnie wodne. Program animacyjny
oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe
dla osób aktywnych.

POKOJE
Mieszczą się w 2 budynkach głównych i bungalowach. Wyposażone
są w klimatyzację indywidualną, sejf,
lodówkę, TV, telefon, łazienkę (WC,
wanna lub prysznic, suszarka), balkon
lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
∞ junior suity dla max 4 os.
∞ wille z prywatnym basenem dla
max 5 os.

PLAŻA
400 m od hotelu, piaszczysta, publiczna, 500 m długości. Przejście

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 bary (m.in.
lobby bar)

do plaży przez ulicę. Parasole, leżaki
i ręczniki plażowe.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

All Inclusive (11:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 place zabaw (1 kryty), 2 brodziki
∞ miniaquapark dla młodszych
i starszych
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy
∞ rzutki, szachy
∞ kort tenisowy
∞ siatkówka, siatkówka plażowa
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ animacje wieczorne
∞ salon piękności, masaż, sauna,
jacuzzi, łaźnia turecka
∞ centrum SPA
∞ bilard
∞ cymbergaj
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 15 lat
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Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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GRECJA
KRETA

Lili Hotel

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 2*
Data otwarcia: 1987 r. Odnowiony
w 2016 r
Położenie: Amoudara, 7 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni
4000 m2. Na terenie znajduje się restauracja, bar, 3 baseny (w tym 1 kryty),
sejf w recepcji, pralnia.
PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 6 km długości.
POKOJE
Zlokalizowane s ą w budynku
głównym. Wyposażone są w klimatyzację, TV, sejf, mini bar, zestaw
do parzenia kawy i herbaty, odtwarzacz DVD, lodówkę, łazienkę (WC,
prysznic, suszarka), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, bar
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
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Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw, brodzik
∞ menu dla dzieci w restauracji
głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy
∞ sauna, masaż, jacuzzi
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Atali Village

GRECJA
KRETA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Klimatyczny, przyjazny rodzinie obiekt zlokalizowany w cichej i spokojnej okolicy. Wspaniałe krajobrazy, urocze plaże oraz relaksujący błękit ciepłego morza wprawią każdego w wakacyjny nastrój. Hotel oferuje swoim
Gościom duży wybór sportów, zabaw i udogodnień dla dzieci. Godne polecenia są pyszne dania kuchni greckiej i śródziemnomorskiej.
HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1995 r. Odnowiony
w 2014 r.
Położenie: Bali, 26 km od
Rethymnonu, ok. 50 km od lotniska
w Heraklionie. Hotel usytuowany na
powierzchni 8 000 m2 .
Na terenie znajduje się restauracja,
bar, sejf w recepcji, kącik telewizyjny,
basen odkryty. Program animacyjny oraz zaplecze sportowe dla osób
aktywnych.
PLAŻA
Ok. 150 m od hotelu, piaszczysta,
publiczna. Parasole, leżaki. Przejście
do plaży przez ulicę.

POKOJE
Zlokalizowane są zlokalizowane
w kilku budynkach. Wyposażone
są w klimatyzację indywidualną,
sejf, telefon, łazienkę (suszarka,
wanna lub prysznic, WC), balkon
lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje superior dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bar
All Inclusive (11:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik przy basenie głównym
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, bilard
∞ kort tenisowy
∞ animacje
∞ wieczór grecki raz w tygodniu
∞ masaż
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

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

✓

Bali Mare

ALL INCLUSIVE

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony
częściowo w 2014 r.
Położenie: 800 m od Bali, 35 km od
Rethymnonu, 47 km od Heraklionu,
49 km od lotniska.
Na terenie znajdują się: restauracja,
2 bary, sejf w recepcji, sala telewizyjna, basen odkryty.
PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole i leżaki. Przejście do
plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach.
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Wyposażone są w klimatyzację,
sejf, lodówkę, TV, telefon, łazienkę
(WC, suszarka, prysznic lub wanna),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 2 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
∞ pokoje maisonette dla max 4 os.
∞ pokoje villa sharing pool complex
dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 bary
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania

All Inclusive (10:00-22:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i w pokojach płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
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AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ bilard
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Kavros Beach

GRECJA
KRETA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

WIFI GRATIS

Kameralny hotel w zieleni, przy plaży, malowniczo otoczony
morzem i górami. Spokój, relaks, piękne widoki, a lokalizacja blisko
miasteczka sprawia, że jest również dobrą bazą do zwiedzania wyspy.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony
w 2012 r.
Położenie: 4 km od Georgioupolis,
ok. 20 km od Rethymnonu, 100 km
od lotniska w Heraklionie. Hotel usytuowany na powierzchni 8 000 m2.
Na terenie znajduje się restauracja, bar,
mini market, basen odkryty. Zaplecze
sportowe dla osób aktywnych. Goście
hotelu Kavros Beach mogą korzystać
z udogodnień hotelu Kavros Garden,
który znajduje się po drugiej stronie
ulicy w odległości ok. 150 m.
PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysto-żwirowa. Parasole i leżaki.
Brak ręczników plażowych.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 piętrowym
budynku głównym i bungalowach.
Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, lodówkę, TV, telefon,
łazienkę (wanna lub prysznic, WC),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne open plan dla
max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bar
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, animacje
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy
∞ koszykówka
∞ siatkówka plażowa
∞ rzutki
∞ bilard
∞ dyskoteka
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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GRECJA
KRETA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Koni Village Hotel

HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Położenie: 800 m od centrum
Stalis, 1 km od centrum miejscowości, 30 km od lotniska w Heraklionie.
Na terenie znajduje się restauracja, bar, snack bar, recepcja, mini
market, 2 baseny odkryte.
PLAŻA
800 m od hotelu, publiczna, piaszczysta, przejście przez ulicę.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

POKOJE
Zlokalizowane są w budynkach.
Wyposażone w klimatyzację, sejf, TV,
telefon, lodówkę, w pełni wyposażony aneks kuchenny, łazienikę (wanna
lub prysznic), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ apartamenty
∞ studio
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, bar, snack bar
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
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∞ przekąski, podwieczorek, wybrane
lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje
∞ mini klub dla dzieci w wieku
4-12 lat
∞ opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do lat 2
∞ krzesełka w restauracji
∞ plac zabaw
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ rzutki
∞ bilard
∞ tenis stołowy
∞ kort tenisowy
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Simple Hersonissos Sun

GRECJA
KRETA

✓

HOTEL
Kategoria lokalna: 2*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony
w 2010 r.
Położenie: 100 m od Hersonissos,
26 km od lotniska w Heraklionie.
Na terenie znajduje się restauracja,
bar, sejf w recepcji, basen odkryty.
PLAŻA
400 m od hotelu, piaszczysto-żwirowa. Leżaki i parasole.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym. Wyposażone w klimatyzację
indywidualną, sejf, lodówkę, czajnik,
łazienkę (prysznic, WC), balkon lub
taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje typu studio dla max 3 os.
∞ apartamenty dla max 4 os.

All Inclusive (11:00-22:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bar

DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat

ALL INCLUSIVE

PRZYKŁADOWY POKÓJ

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

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

✔✔ ponad 300 dni słonecznych w roku
✔✔ okazała stolica ze średniowieczną starówką wpisana na listę UNESCO
✔✔ Prasonissi – idealne miejsce do windserfingu i kitesurfingu
✔✔ możliwość odwiedzenia dwóch kontynentów – zaledwie 20 km do wybrzeży Turcji

Roydspoa s
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e
c
słoń
WYSPA MOŻE POSZCZYCIĆ SIĘ PIĘKNYMI PLAŻAMI,
ANTYCZNĄ ARCHITEKTURĄ I DZIKĄ PRZYRODĄ.
ODPOCZYNEK NA JEDNEJ Z WIELU SKĄPANYCH
W PROMIENIACH SŁOŃCA ZATOK, OBMYWANYCH
PRZEZ SZMARAGDOWE WODY MORZA
TO MARZENIE WIELU TURYSTÓW.
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Kolos był naprawdę olbrzymi tylko niewielu ludziom
udawało się objąć rękami jego najmniejszy palec
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yspa Rodos jest chyba najbardziej znana z budowli, której już dawno nie ma. Gigantyczny
posąg poświęcony bogu Słońca Heliosowi, stanął u wejścia do miejscowego portu w III wieku p.n.e. Miał
zaświadczać o potędze wyspy. Najpierw powstał szkielet
wypełniony gliną, a następnie robotnicy obłożyli go płytami z brązu. Posąg miał 30 m wysokości i mógł ważyć nawet 70 ton. Niestety szybko został zniszczony przez silne
trzęsienie ziemi. Posąg runął do wody, z której przez długie
wieki nie został podźwignięty. Zrobili to dopiero Arabowie,
którzy sprzedali go na złom wędrownemu kupcowi.
Jednakże, pomimo tej straty, atrakcji na wyspie nie brakuje. Rodos leży niemal dokładnie na granicy Europy i Azji,
a podróż pomiędzy kontynentami zajmuje zaledwie 20
minut! Północno-zachodnie wybrzeże wyspy oblewają
wody Morza Egejskiego, a z jej brzegów widać oddaloną o 20 km Turcję. W czasach starożytnych wyspa Rodos
była kulturalną i gospodarczą potęgą, a o jej pozycji miał
świadczyć wspomniany posąg.

Tu historia łączy się ze współczesnością

Dolina Motyli

Interesujący jest również środek wyspy, pełen niewielkich
typowo greckich wiosek. Kto zdecyduje się zapuścić w te
rejony Rodos, koniecznie powinien odwiedzić Dolinę Motyli. To niewielkie, porośnięte gęstą roślinnością i wilgotne
Miłośnicy sportów wodnych poczują się tutaj jak w raju.
zagłębienie, gdzie licznie występują ćmy z gatunku Panaxia
Za prawdziwą mekkę windserfingu i kitesurfingu uchoquadipunctaria. Oblepiają one zacienione korzenie i kodzi Prasonissi leżące na południowo-wschodnim
rony drzew. Godną polecenia atrakcją jest wreszcie
krańcu wyspy. Niepowtarzalne ukształtowanie
wyprawa na wyspę Symi, gdzie można podziwiać
linii brzegowej, umożliwia pływanie zarówno
Ponad
XVIII-wieczny klasztor Archanioła Michała, a takna falach jak i płaskiej wodzie. W tej części
że przyjrzeć się pracy poławiaczy gąbek.
Rodos przebiega granica pomiędzy Morzem
Egejskim a Śródziemnym, stąd silne wiatry
i wysokie fale.
słonecznych dni Stolica wyspy, która podobnie jak ona sama
nazywa się Rodos, urzeka przede wszystkim
w roku
starówką wpisaną na listę UNESCO. Stare
Miasto otoczone ogromnymi, grubymi murami
z wieżami strażniczymi, otoczone suchą fosą, co
sprawia, że sama budowla jest już nie lada atrakcją. Do
Starego Miasta można się dostać przez jedną z 10 bram.
Z miasta Rodos łatwo dotrzeć do miejscowości Lindos
oraz Monolithos, a także do tureckiego kurortu Marmaris. Pierwsza z nich słynie z ruin doryckiej świątyni, a także opowieści o św. Pawle. Miał on przybić do brzegu
w okolicach Lindos i krzewić na Rodos chrześcijaństwo.
Wizytówką Monolithos jest samotna skała nad brzegiem
morza, a na niej ruiny zamku joannitów. Wschodnie wybrzeże to szeroka piaszczysta plaża i ciepłe, spokojne
Eldorado dla amatorów wodnego szaleństwa
morze. Za najpiękniejsze miejsce w tym rejonie wyspy
uchodzą okolice Faliraki, a zwłaszcza plaża Tsambika.

Tu wieje wiatr przygody!

300
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Rodos na Rodos
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RODOS

WYCIECZKI FAKU

LTATYWNE

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.

Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji.
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Wyspa Symi
królestwo poławiaczy gąbek

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.

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.

Miasto Rodos z przewodnikiem
Wycieczka, podczas której przewodnik prezentuje najważniejsze punkty i zabytki stolicy wyspy.
Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji.
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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.

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.

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.

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

Filerimos Village
Sun Beach Resort

TILOS

Rodos

Aldemar Paradise Village

Aegean Breeze
Summer Dream

Morze egejskie

Amada Colossos Resort
Eden Roc
Olympia Sun

Kamiros
Irene Palace
Venezia

Afandou

CHALKI

Atavyros
Lalathos
●● Atrium Palace Spa Resort
Lardos
●● Sun Beach Lindos

Morze ŚródzieMne
Genadi
Kamari Beach
Ilyssion
Sunrise Hotel Rhodes

Prasonissi

Miraluna Sea Side

ATRIUM PALACE SPA RESORT
AEGEAN BREEZE
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X

X

X

X

X
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2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
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5
4+

X

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)
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4

WI-FI GRATIS

X

ZJEŻDŻALNIE

X

PRZY PLAŻY

WI-FI GRATIS

ALDEMAR PARADISE VILLAGE

ALL INCLUSIVE

ZJEŻDŻALNIE

X

LISTA HOTELI – RODOS
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STANDARD

PRZY PLAŻY

X

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

ALL INCLUSIVE
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STANDARD

RODOS

LISTA HOTELI – RODOS
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SUNRISE HOTEL RHODES

4

X
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MIRALUNA SEA SIDE

4

X
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SUN BEACH RESORT

4
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KAMARI BEACH

4

X
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IRENE PALACE

4

X

84

2-13
2-14

X

X

2-12

ILYSSION

85

FILERIMOS VILLAGE

4

X

86

EDEN ROC

4

X

2-12
X

87

AMADA COLOSSOS RESORT

4+

X

X

88

SUN BEACH LINDOS

3

X

X

X

X
2-12

89

VENEZIA

3

X

X

2-12

90

SUMMER DREAM

3

X

X

2-12

91

OLYMPIA SUN

3

X

X

2-12

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

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Aldemar Paradise Village

9

BASENÓW
CH
ODKRYTYCH

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Komfortowy hotel usytuowany bezpośrednio przy plaży. Na terenie obiektu znajdują się 4 restauracje, w tym 2 à la carte, 9 basenów odkrytych oraz zjeżdżalnia
wodna. W ofercie są aż 103 apartamenty rodzinne, stąd szczególna rekomendacja
dla rodzin z dziećmi. Dodatkową zachętą są liczne atrakcje i udogodnienia dla najmłodszych. Na dorosłą klientelę czekają m.in. dyskoteka, sporty, hotelowy bus do
miasta Rodos.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1992 r. Odnowiony
w 2007 r.
Położenie: Kalithea, 6 od miasta
Rodos, 20 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 37 000 m2.
Na terenie znajdują się: 4 restauracje,
3 bary, 3 sale konferencyjne, centrum
biznesowe, room service, pralnia,
9 basenów odkrytych, zjeżdżalnia
wodna. Program animacyjny oraz
rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.
PLAŻA
przy hotelu, publiczna, żwirowa, 200
metrów długości. Parasole, leżaki
i ręczniki plażowe.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilkunastu budynkach. Wyposażone są w klimatyzację centralną, TV, telefon, minibar,

sejf, łazienkę (WC, wanna lub prysznic,
suszarka), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych dla
max 3 os.
∞ apartamenty rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
4 restauracje (w tym m.in. grecka,
chińska), 3 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie i obiad
∞ kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
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
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ minigolf
∞ koszykówka
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ aerobik
∞ siłownia
∞ sauna
∞ jacuzzi
∞ kino
∞ animacje
∞ siatkówka plażowa
∞ salon piękności
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ bilard
∞ sporty wodne na plaży
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Atrium Palace Spa Resort

GRECJA
RODOS

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

WIFI GRATIS

Hotel leży tuż obok słynnego zamku w Lindos. Szczyci
się centrum SPA z bogatą
ofertą zabiegów, a także
wieloma udogodnieniami
dla
aktywnych
Gości.
Atrium Palace zaprasza także do skosztowania lokalnych specjałów w swoich
restauracjach à la carte.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: Odnowiony w 2015 r.
Położenie: wschodnie wybrzeże
wyspy, 700 m od Kalathos, 6 km
od Lindos, 45 km od miasta Rodos
i lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 62 000 m2.
Na terenie znajdują się 3 restauracje,
4 bary, recepcja, sejf w recepcji,
room service, pralnia, wypożyczalnia
rowerów, taras słoneczny, 6 basenów odkrytych, 3 baseny kryte.
PLAŻA
Przy plaży, 200 m od budynku
głównego, piaszczysto-żwirowa,
prywatna. Parasole, leżaki i ręczniki
plażowe. Przejście do plaży przez
ogród hotelowy.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację, TV,
telefon, minibar, zestaw do parzenia
kawy i herbaty, łazienkę (wanna, suszarka, WC), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.

∞ junior suity dla max 4 os.
∞ suity rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracje
à la carte, 4 bary
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie, obiad i kolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive (11:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ późne śniadanie kontynentalne
∞ podwieczorek i lody oraz późne
przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe

Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ serwujące kuchnię
międzynarodową i grecką
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kącik internetowy bezpłatny

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i zajęcia w mini klubie dla
dzieci
∞ plac zabaw
∞ menu dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ kort tenisowy, lekcje tenisa
∞ squash, golf
∞ animacje
∞ centrum SPA i talasoterapii, salon
piękności
∞ sauna, masaż, jacuzzi
∞ koszykówka
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Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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GRECJA
RODOS

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

WIFI GRATIS

Aegean Breeze

Dogodnie położony obiekt na wybrzeżu Fanes, bezpośrednio przy plaży, w otoczeniu bujnych ogrodów i z przepięknym widokiem na Morze Egejskie. Idealne
miejsce na wypoczynek w ciszy i spokoju oferujące jednocześnie wspaniałe zaplecze gastronomiczne i rekreacyjne. Bogate programy rozrywkowe dla osób
w każdym wieku, centrum odnowy biologicznej oraz szeroka gama udogodnień
sprawia, że hotel jest świetną propozycją na wakacje dla rodzin z dziećmi.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2008 r.
Położenie: ok. 1 km od Fanes, ok.
30 km od Faliraki, ok. 23 km od
miasta Rodos, ok. 15 km od lotniska.
Na terenie hotelu znajdują się 3 restauracje, 3 bary, room service, pralnia,
2 baseny odkryte, basen kryty, mini
market, wypożyczalnia samochodów.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa. Parasole i leżaki, ręczniki
plażowe. Beach Bar serwuje przekąski i napoje.
POKOJE
Zlokalizowane są w bungalowach.
Wyposażone są w klimatyzację

indywidualną, TV, telefon, sejf, mini
lodówkę, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, łazienkę (prysznic lub wanna,
WC, suszarka), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje bungalow dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne bungalow dla
max 4 os.
∞ pokoje rodzinne bungalow
superior dla max 4 os., junior suity
private pool dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracje
à la carte, 3 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja, późny posiłek
∞ przekąski i lody, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana rezerwacja.
∞ grecka, włoska

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 3 brodziki
∞ mini klub dla dzieci w wieku
4-12 lat
∞ mały plac zabaw
∞ opiekunka
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ kort tenisowy
∞ siatkówka plażowa
∞ animacje 6 dni w tygodniu
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∞ wieczorne programy rozrywkowe
∞ muzyka na żywo
∞ centrum SPA
∞ sauna, masaż
∞ bilard
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Sunrise Hotel Rhodes

GRECJA
RODOS

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

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 2013 r.
Położenie: Wschodnie wybrzeże
wyspy, 2 km od centrum Pefkos,
2,5 km od Lardos, 5 km od Lindos,
27 km od Prasonissi, 45 km od
miasta Rodos, 55 km od lotniska.
Na terenie hotelu znajduje się restauracja, bary, room service, basen
odkryty, recepcja, ogród, taras, minimarket, przechowalnia bagażu, wypożyczalnia samochodów i rowerów,
parking.
PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysto-żwirowa.
Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
Wyposażone są w klimatyzację centralną, sejf, lodówkę, łazienkę (prysznic
lub wanna, suszarka, WC), TV, telefon,
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje rodzinne
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, bary
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ obiad
∞ kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa
płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ mini klub dla dzieci w wieku
4-12 lat
∞ łóżeczko dla dziecka d o 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, boccia
∞ koszykówka, kort tenisowy
∞ siatkówka plażowa, aerobik
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 14 lat
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PRZYKŁADOWY POKÓJ
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Miraluna Sea Side

GRECJA
RODOS

✓

ALL INCLUSIVE

POKOJE

5

dla
rodzinychh
w yc

bow
sobo
-o
-oso

Obiekt zlokalizowany nieopodal plaży oferuje swoim Gościom basen odkryty w fantazyjnym kształcie. Plaża znajduje się 150 m od obiektu. Amatorzy zabiegów upiększających i relaksacyjnych znajdą tu sporo możliwości do korzystania z nich. Na miejscu
jest centrum SPA, sauna, masaż, jacuzzi. Dla aktywnych siłownia, kort tenisowy, mini
boisko do piłki nożnej. Brodzik, zjeżdżalnia wodna, mini klub, plac zabaw ucieszą dzieci.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2000 r.
Odnowiony w 2012 r.
Położenie: południowe wybrzeże
Rodos, 1,5 km od Kiotari, 5 km od
Lardos, 15 km od Lindos, 60 km
od lotniska.
Na terenie znajdują się: restauracje, bary, sejf w recepcji, sala
konferencyjna, basen odkryty,
basen kryty, 2 zjeżdżalnie wodne,
wypożyczalnia rowerów. Program
animacyjny oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.

∞ przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.

PLAŻA
150 m od hotelu, publiczna,
piaszc z ys to-ż wirowa .
Przejście do plaży przez ulicę.
Parasole, leżaki i ręczniki.

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

POKOJE
Zlokalizowane są w trzypiętrowym budynku głównym
i aneksach. Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar,
lodówkę, telefon, TV, łazienkę (WC,
suszarka, prysznic lub wanna), balkon
lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna restauracja à la
carte, bary (m.in. bar przy basenie)
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
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INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i w pokojach płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla
dzieci w wieku 5-12 lat
∞ plac zabaw
∞ 2 brodziki, zjeżdżalnia wodna
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

Sun Beach Resort

GRECJA
RODOS

✓

WIFI GRATIS

Kompleks hotelowy oferujący wakacyjny pobyt tuż przy plaży w popularnym kurorcie Lallyssos (obszar Trianta) zaledwie kilka kilometrów od miasta Rodos. To doskonałe miejsce na poczucie autentycznego klimatu greckiej wioski. W bliskiej odległości od hotelu znajdują się sklepy oraz puby i restauracje. Liczne atrakcje na miejscu, zjeżdżalnie dla dzieci
oraz mini klub, jak również bogate zaplecze rekreacyjno – sportowe gwarantują wyjątkowe wakacje w gronie rodziny.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1985 r. Odnowiony
w 2013 r.
Położenie: 1 km od miejscowości
Ialyssos, 9 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 35 000 m2.
Na terenie hotelu znajduje się 2 restauracje, 5 barów, recepcja 24h,
room service, pralnia, 2 sale konferencyjne, mini market, wypożyczalnia
rowerów, 5 basenów.

Bez wyżywienia. Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania

PLAŻA
50 m od hotelu, wydzielona część
plaży publicznej, piaszczysto-żwirowa,
miejscami kamienista, 700 m długości.
Parasole i leżaki, ręczniki plażowe.

Śniadanie, obiad i kolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ obiad
∞ kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania

POKOJE
Zlokalizowane w kilku budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację centralną, sejf, TV, telefon, lodówkę, łazienkę (prysznic, WC, suszarka), balkon
lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje superior
∞ pokoje rodzinne
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja à la
carte, 5 barów (m.in. bary przy
basenie, bar na plaży)

Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 3 brodziki
∞ zjeżdżalnia wodna
∞ plac zabaw
∞ mini klub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ mini disco
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

PRZYKŁADOWY POKÓJ

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ aerobik
∞ aqua aerobik
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ mini golf
∞ siatkówka plażowa, kort tenisowy
∞ animacje
∞ centrum SPA, masaż, fryzjer
∞ bilard
∞ sporty wodne na plaży
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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GRECJA
RODOS

✓

Kamari Beach

ALL INCLUSIVE

Ten kameralny hotel położony tuż przy plaży Lardos będzie dobrym wyborem dla osób szukających spokojnego wypoczynku z dala od zgiełku miasta. Jeśli chcesz poznać lokalne klimaty, pospacerować wzdłuż wiejskich dróg wśród
gajów oliwnych lub po prostu zrelaksować się na plaży i ochłodzić w krystalicznie czystym morzu, to jest miejsce wymarzone dla Ciebie.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1991 r. Odnowiony
w 2015 r.
Położenie: 3 km od Lardos, 10 km
od Lindos, 50 km od miasta Rodos,
60 km od lotniska. Hotel usytuowany
na powierzchni 25 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się restauracja, bar, sejf w recepcji, basen
odkryty.

PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysto-żwirowa,
publiczna, 300 m długości. Przejście
do plaży przez parking. Parasole
i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym,
aneksie i bungalowach. Wyposażone
są w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, mini lodówkę, łazienkę (suszarka,
prysznic, WC), balkon lub taras.

Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bar przy
basenie
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka plażowa
∞ piłka nożna plażowa
∞ cymbergaj

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

GRECJA
RODOS

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Zlokalizowany w spokojnej okolicy, wśród zieleni, przy
samej plaży. W hotelu znajdziemy wiele udogodnień dla
najmłodszych, takich jak mini klub czy plac zabaw. Dla
amatorów sportów polecane są korty tenisowe, boiska
sportowe, czy siłownia. Relaksując się nad basenem
możemy korzystać z opcji AII Inclusive.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1987 r. Odnowiony
w 2013 r
Położenie: Kolymbia, 100 m od
centrum miasta, 25 km od lotniska.
Na terenie znajduję się bar, restauracja, basen, pralnia.
PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysto-żwirowa. Parasole, leżaki, ręczniki.

All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

POKOJE
Zlokalizowane są w 3 piętrowym budynku głównym. Wyposażone są
w klimatyzację, TV, sejf, lodówkę, łazienkę (WC, suszarka, wanna), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje superior

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ mini klub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ mini zoo
∞ plac zabaw
∞ brodzik
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka
∞ animacje

∞ jacuzzi
∞ tenis stołowy
∞ siatkówka, koszykówka
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ mini golf
∞ siatkówka plażowa
∞ kort tenisowy
∞ salon piękności, sauna, masaż
∞ sporty wodne na plaży
∞ bilard, rzutki

WYŻYWIENIE
∞ bar, restauracja

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik

DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat

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

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

Ilyssion

Hotel znajduje się bezpośrednio przy kamienistej plaży, piaszczysta jest 100 m dalej. Na terenie obiektu znajdziemy trzy baseny odkryte. Jeden z nich jest umiejscowiony niemal przy samym morzu, co może dostarczyć niespotykanych nigdzie
indziej doznań. Posiłki z widokiem na błękitną toń zapewni hotelowa restauracja.
Kiedy przyjdzie ochota, można pograć w tenisa, bilard albo cymbergaja. Najmłodsi
skorzystają z placu zabaw, mini klubu, brodzika.
HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1989 r. Odnowiony
w 2013 r.
Położenie: Ok. 800 m od centrum
Pefkos, 4 km od Lardos, 6 km od
Lindos, 55 km od lotniska Rodos –
Diagoras. Hotel usytuowany na powierzchni 10 000 m2.
Na terenie znajdują się: 2 restauracje,
2 bary, sejf w recepcji, 3 baseny odkryte. Animacje wieczorne oraz zaplecze rekreacyjno – sportowe dla
osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, kamienista,
z kamienistym wejściem do morza,

200 m długości. Parasole i leżaki.
W odległości 100 m od hotelu
znajduje się plaża piaszczysta.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, lodówkę, TV, telefon,
łazienkę (WC, wanna lub prysznic),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
∞ 2 restauracje, 2 bary
All Inclusive (12:00-22:30)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja

PRZYKŁADOWY POKÓJ

∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Wi-Fi w hotelu płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ mini klub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ szachy
∞ kort tenisowy
∞ siatkówka plażowa
∞ animacje wieczorne
∞ jacuzzi
∞ cymbergaj
∞ bilard
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Filerimos Village

GRECJA
RODOS

✓

ALL INCLUSIVE

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

PLAŻA
700 m od hotelu, publiczna, żwirowo-kamienista. Parasole i leżaki.

∞ apartamenty dla max 4 os.
∞ studia dla max 3 os.
∞ pokoje bungalow dla max 4 os.

POKOJE
Zlokalizowane są w trzypiętrowym
budynku głównym i w kilku bungalowach. Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, lodówkę, TV,
telefon, łazienkę (wanna lub prysznic,
WC), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.

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

PRZYKŁADOWY POKÓJ

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

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

WIFI GRATIS

Eden Roc
Hotel o nowoczesnym wystroju, w bezpośrednim sąsiedztwie żwirowej plaży. Do dyspozycji są dwa
baseny odkryte, w tym jeden olimpijski; siłownia, kort tenisowy, aerobik, mini boisko do piłki nożnej.
Na najmłodszych czekają m.in. brodzik, mini klub, plac zabaw.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1971 r. Odnowiony
w 2013 r.
Położenie: 1 km od centrum Kalithea,
4 km od miasta Rodos, 18 km od
lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 130 000 m2. Na terenie
znajdują się 4 restauracje, 4 bary, sejf
w recepcji, 2 baseny odkryte (z wodą
morską, w tym jeden olimpijski), 4 sale
konferencyjne, pralnia. Urozmaicony
program animacyjny oraz rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto –
żwirowa, 500 m długości. Parasole
i leżaki. Ręczniki plażowe.
POKOJE
Zlokalizowane są w 5 piętrowym budynku głównym i w bungalowach.
Wyposażone są w klimatyzację

centralną, TV, telefon, lodówkę, mini
bar, łazienkę (WC, wanna lub prysznic,
suszarka), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ suity dla max 4 os.
∞ pokoje standardowe bungalow dla
max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracje
à la carte, tawerna na plaży, 4 bary
All Inclusive (11:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje bez – i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana rezerwacja.
∞ 2 międzynarodowe
∞ tawerna na plaży
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ mini klub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw, mini disco
∞ 2 brodziki
∞ 3 zjeżdżalnie wodne
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ animacje
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ tenis stołowy
∞ bilard
∞ rzutki
∞ kort tenisowy
∞ siatkówka
∞ siatkówka plażowa
∞ koszykówka
∞ standardowe boisko do piłki nożnej
∞ minigolf
∞ animacje
∞ masaż
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Amada Colossos Resort

GRECJA
RODOS

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Idealne miejsce, które łączy w sobie leniwe wakacje all inclusive
z uprawianiem sportów i rozrywkową przygodą w pobliskim Faliraki.
Bezpośrednie położenie przy plaży oraz możliwość rezerwacji pokoju z widokiem na morze czyni to miejsce nie lada atrakcją dla tych,
co kochają morze! Hotel zapewnia wypoczynek w zależności od potrzeb dzieląc strefy na te dla rodzin z dziećmi i na te tylko dla dorosłych.
Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Położenie: ok. 5 km od centrum
Faliraki, ok. 10 km od Rodos, ok.
12 km od lotniska. 100 m od hotelu
znajduje się przystanek autobusowy.
Na terenie znajdują się restauracje,
bary, room service, pralnia, supermarket, wypożyczalnia samochodów,
5 basenów odkrytych, basen kryty,
zjeżdżalnie wodne. Program animacyjny oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych. Hotel
przygotował strefy tylko dla dorosłych
oraz strefy dla rodzin z dziećmi.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 430
metrów długości. Parasole i leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku
głównym, aneksie i bungalowach.
Wyposażone są w klimatyzację centralną, TV, telefon, lodówkę, sejf,
zestaw do parzenia kawy i herbaty,
łazienkę (WC, suszarka, wanna),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
∞ studia rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ 2 restauracje główne, restauracje
à la carte, bary
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski

PRZYKŁADOWY POKÓJ

∞ importowane napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana rezerwacja.
∞ azjatycka, włoska, tawerna grecka
∞ owoce morza
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje zajęcia w mini klubach
dla dzieci w wieku 1-4 lat i 4-10 lat
∞ klub dla nastolatków
∞ brodzik, wodny plac zabaw,
zjeżdżalnie wodne, plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
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∞ opiekunka
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ siatkówka plażowa
∞ animacje, dyskoteka, wieczorki
tematyczne
∞ pokój gier
∞ korty tenisowe
∞ sporty wodne na plaży
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

87

GRECJA
RODOS

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

Sun Beach Lindos

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Położenie: ok. 2 km od Lardos, ok.
8 km od Lindos, ok. 53 km od lotniska.
Na terenie znajdują się: restauracja,
bar, wypożyczalnia samochodów i rowerów, basen odkryty.

PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysta, publiczna.
Parasole i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację, sejf,

lodówkę, TV, telefon, łazienkę (suszarka, prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 2 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bar na plaży
All Inclusive Light (10:00-22:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad i kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka plażowa
∞ szachy, bilard
∞ kort tenisowy
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Venezia

GRECJA
RODOS

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Pięknie usytuowany hotel na wzgórzu z cudownym widokiem na góry i bezkresne morze. W pobliżu znajduje się
popularny 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. Podczas pobytu Goście
z pewnością skorzystają z dobroczynnych kąpieli słonecznych na gorącej greckiej plaży.
HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1988 r. Odnowiony
w 2013 r.
Położenie: na wzgórzu, 1,5 km od
centrum Faliraki (przystanek autobusowy przy hotelu), 15 km od miasta
Rodos, 16 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 14 000 m2.
Na terenie znajdują się: restauracja,
2 bary, sejf w recepcji, recepcja 24h,
pralnia, mini market, basen odkryty.
PLAŻA
2 km od hotelu, piaszczysta, publiczna. Przejście do plaży przez ulicę.
Parasole i leżaki. Do plaży kursuje bus
hotelowy.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku
głównym i aneksach. Wyposażone są
w klimatyzację indywidualną, sejf, TV,
telefon, czajnik, lodówkę, łazienkę
(suszarka, prysznic, WC), balkon.

Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje superior dla max 3 os.
∞ apartamenty rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, 2 bary (m.in. bar przy
basenie)
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ wzbogacone śniadanie
kontynentalne, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive Light (10:00-22:00)
Formuła zawiera:
∞ wzbogacone śniadanie
kontynentalne, kolacja
∞ obiad w formie przekąsek,
podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ koszykówka
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ bilard
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DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1 idziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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GRECJA
RODOS

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Summer Dream
POKOJE

5
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HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1992 r. Odnowiony
w 2006 r.
Położenie: ok. 500 m od centrum
Theologos, ok. 20 km od miasta Rodos, 6 km od lotniska Rodos – Diagoras. Ok. 250 m od hotelu znajduje
się przystanek autobusowy.
Na terenie znajdują się restauracja,
bary, sejf w recepcji, basen odkryty.
Rozrywkowe wieczory z karaoke.
PLAŻA
700 m od hotelu, piaszczysto-żwirowa, publiczna. Przejście do plaży
przez ulicę. Parasole i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, lodówkę, TV, telefon,
łazienkę (WC, wanna lub prysznic)
balkon lub taras.

Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
∞ apartamenty dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bary
All Inclusive (10:30-22:30)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw
∞ brodzik
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ karaoke
∞ pokój gier, bilard
∞ masaż
∞ sporty wodne na plaży

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

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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Olympia Sun

GRECJA
RODOS

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

POKOJE
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HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony
w 2015 r
Położenie: Faliraki, 1 km od centrum
miasta, ok. 20 km od lotniska RodosDiagoras. Hotel usytuowany na powierzchni 4000 m2. Na terenie hotelu
znajduje się restauracja, bar, sejf w recepcji, pralnia, basen odkryty.
PLAŻA
400 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Odznaczona certyfikatem
Błękitnej Flagi. Parasole i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym
i aneksach. Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, TV, lodówkę, łazienkę (WC, suszarka, prysznic), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ apartamenty dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bar przy
basenie
All Inclusive (10:00-22:30)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja,
∞ lekkie przekąski
∞ wybrane lokalne i importowane
napoje bez- i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ wieczór grecki i muzyka na żywo
∞ siatkówka plażowa
∞ pokój gier
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat

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

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

✔✔ wspaniałe widoki na wybrzeże z okolic latarni morskiej
z przylądka Keri
✔✔ plaża Navagio należąca do najpiękniejszych na świecie,
na której znajduje się wrak statku
✔✔ wyspa Cameo połączona urokliwym mostem
z miasteczkiem Agios Sostis
✔✔ park wodny Water Village

BIAŁE KLIFY, NIEZWYKŁY KOLORYT MORZA,
ROZLEGŁE GAJE OLIWNE, WINNICE,
ZALESIONE WZGÓRZA, DZIKIE WYBRZEŻA
I PIĘKNE ZŁOCISTE PLAŻE TAK WŁAŚNIE
WYGLĄDA ZAKYNTOS.
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Most zakochanych

N

przyjęcia weselne i imprezy,
którym towarzyszą świetlne
pokazy. Aby się na nią dostać, trzeba przejść drewnianym mostem, który łączy
ją z miasteczkiem Agios Sostis i uiścić niewielką opłatę. Na
Cameo turyści mogą odpocząć
na maleńkiej plaży, posmakować
ciszy i niezapomnianej atmosfery greckiej prowincji.
Z roku na rok rośnie także popularność Tsilivi. MiejscoNajbardziej znanym miejscem na wyspie jest wspomniawość może się poszczycić szeroką piaszczystą plażą
na już Zatoka Wraku z plażą Navagio. Z trzech stron otai parkiem rozrywki Luna Fun Park. Turyści mogą tutaj
czają ją wysokie skały i dlatego można się tam dostać wyzwiedzić Muzeum Morskie z kolekcją łodzi bizantyjskich,
łącznie od strony morza. A kto lubi smak przygody, może
kolekcją mundurów i uzbrojenia z obydwu wojen
skusić się na rejs dookoła wyspy. Warto też wybrać się
światowych oraz pamiątkami po Greckiej Rewona przylądek Keri, w pobliże latarni morskiej. Rozlucji. Zakyntos może się też pochwalić partacza się stamtąd zapierająca dech panorama:
kiem wodnym Water Village z kilkunastoma
błękit położonego u naszych stóp morza przePrzez 600 lat
zjeżdżalniami, 300-metrową sztuczną rzeką
plata się z bielą wapiennych klifów.
wyspą
i polem do minigolfa. Kompleks znajduje się
Stolicą Zakyntos jest miasto o tej samej naw miejscowości Sarakinado.
zwie. W nim właśnie znajduje się port lotniZakyntos
czy. Ale turystyczne centrum wyspy rozlowładali
kowało się gdzie indziej – w miejscowości
Wenecjanie.
Laganas. Za sprawą licznych dyskotek, klubów, barów, tawern oraz pięciokilometrowej
piaszczystej plaży pulsuje ona życiem przez całą
dobę. Przeciwieństwo gwarnych ulic stanowią wyłączone z użytku fragmenty plaży. Należą one do Morskiego Parku Narodowego, który powołano aby chronić żółwie Caretta-Caretta, składające tam jaja.

azwa wyspy pochodzi od imienia syna mitologicznego króla Dardanosa, który władał Arkadią.
W literaturze kraina ta stała się symbolem wiecznego szczęścia. Zakyntos z pewnością przejęła sporo
z jej atmosfery. Należy ona do najbardziej malowniczych
wysp Morza Śródziemnego. Zachwyca szmaragdowym
morzem, oślepiającą bielą skał i błękitnymi grotami. Na
wiele z tych cudów można spojrzeć z góry, ponieważ na
Zakyntos urządzone zostały liczne punkty widokowe.

Zatoka wraku

GRECKIE ZAŚL

UBINY

Okolice Laganas słyną również z urzekającej małej wysepki Cameo. Jest to jedno z nieziemskich miejsc, które zakochani wybierają na organizację ślubu i bajkowych
sesji zdjęciowych. Na wysepce organizowane są huczne

Kawiarenka na plaży w Laganas
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ZAKYNTOS

Navagio,

LTATYWNE
WYCIECZKI FAKU

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.

Island tour – 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.

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.

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.

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

94

94

Typowe greckie pamiątki

ZAKYNTOS
Agios Nikolaos

Morze Jońskie
Zante Maris
Admiral Tsilivi
Planos Apart Hotel

Alykes

Kampi

OLIMPIA

●● Sunrise Hotel

Zakyntos

Admiral Anex
Argassi
Commodore

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.

Kalamaki

Laganas
Astir Palace Zante
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SUNRISE HOTEL

4

X

98

ASTIR PALACE ZANTE

4

X

X

99

ZANTE MARIS

4

X

X

100

ADMIRAL TSILIVI

3

101

ADMIRAL ANEX ARGASSI

102
103

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

X

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

4

WI-FI GRATIS

MAJESTIC SPA

ZJEŻDŻALNIE

ALL INCLUSIVE

96

PRZY PLAŻY

STANDARD

Majestic Spa

LISTA HOTELI – ZAKYNTOS
2-12 lat
X

X

2-7 lat

X

X

2-12 lat

3

X

X

2-12 lat

PLANOS APART HOTEL

3

X

COMMODORE

3

X

2-12 lat
X

2-12 lat

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

✓

Majestic Spa

ALL INCLUSIVE

Hotel polecany szczególnie tym, którzy szukają rozrywkowego wypoczynku. Na terenie hotelu jest odkryty
basen z pool barem, do tego basen zakryty w centrum
SPA, które oferuje całą gamę relaksujących i upiększających zabiegów. Piaszczysta plaża z łagodnym zejściem
do morza znajduje się 400 m od hotelu a do kuszących
rozrywek kurortu Laganas są tylko 4km.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1984 r. Odnowiony
w 2008 r.
Położenie: Laganas przy głównej
ulicy, ok. 4 km od miasta Zakynthos,
ok. 6 km od lotniska. Przystanek autobusowy koło hotelu.
Na terenie znajdują się restauracja
główna, bar w głównym budynku
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, leżaki, ręczniki plażowe.
POKOJE
Zlokalizowane s ą w budynku
głównym i 4 budynkach bocznych. Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, TV, telefon,
lodówkę, łazienkę (wanna lub
prysznic, suszarka, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe, pokoje
rodzinne
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bar
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny

96

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ centrum SPA, masaż
∞ jacuzzi, sauna, łaźnia turecka,
łaźnia parowa
∞ salon piękności
∞ fryzjer
∞ siłownia
∞ dyskoteka
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Sunrise Hotel
HOTELLA
D

GRECJA
ZAKYNTOS

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

TYLKO D

H
DOROSŁYC

Sunrise Hotel znajduje się niedaleko centrum Tsilivi – miejscowości turystycznej
położonej w północno-wschodniej części wyspy. Tsilivi słynie z długich, piaszczystych plaży i otaczających miasteczko gajów oliwnych oraz zielonych wzgórz.
Hotel oferuje swoim Gościom komfortowy wypoczynek, smaczne posiłki, basen
odkryty i zadbany teren wokół.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Położenie: Tsilivi, 50 0 m o d
centrum miejscowości, 4 km od
miasta Zakyntos, 8 km od lotniska. Przystanek autobusowy obok
hotelu.
Na terenie znajdują się restauracja,
bar, basen odkryty, sala telewizyjna, ogród. Hotel dostosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.
PLAŻA
850 m od hotelu, publiczna, piaszczysta z łagodnym zejściem do
wody. Do plaży kursuje bus hotelowy. Parasole i leżaki.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

POKOJE
Zlokalizowane są w 4 jednopiętrowych budynkach. Wyposażone
są w klimatyzację indywidualną,sejf, lodówkę, TV, telefon, łazienkę
(prysznic lub wanna, suszarka, WC),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe

97

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bar
All Inclusive (11:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ obiad
∞ przekąski
∞ kolacja
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ rzutki, bilard
∞ tenis stołowy
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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GRECJA
ZAKYNTOS

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

Astir Palace Zante

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Hotel położony we wschodniej części wyspy, tuż przy piaszczystej plaży, gdzie rozciągają się malownicze krajobrazy
i błękit krystalicznych wód Morza Jońskiego. Jednocześnie znajduje się niedaleko rozrywkowego centrum Laganas,
które oferuje swoim turystom wiele ciekawych miejsc i atrakcji – nocny gwar i zabawę do białego rana.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1998 r. Odnowiony
w 2001 r.
Położenie: Laganas, ok. 4 km od lotniska, 800 m od centrum miasta, ok.
400 m od centrum handlowego, ok.
100 m od przystanku komunikacji
publicznej, ok. 400 m od centrum
rozrywki.
Na terenie znajdują się restauracja, bar
przy basenie, snack bar, lobby, taras
słoneczny, parking, ogród, basen, sala
konferencyjna, sejf w recepcji .
PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta
z łagodnym zejściem do wody. 9 km
długości. Parasole i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku
głównym. Wyposażone w klimatyzację, sejf, mini lodówka, telefon, TV,
łazienkę (wanna, WC, suszarka – w recepcji), taras lub balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, 2 bary
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Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
do śniadania
All Inclusive (11:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do lat 2
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Zante Maris

GRECJA
ZAKYNTOS

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

WIFI GRATIS

Czterogwiazdkowy hotel zlokalizowany we wschodniej
części wyspy Zakyntos słynącej z krystalicznie czystych,
turkusowych wód morza Jońskiego, klifów i piaszczystych plaż oraz malowniczych widoków. Niewątpliwą
zaletą dla wielbicieli morskiej bryzy i plażowania jest położenie hotelu tuż przy długiej, piaszczystej plaży, a niewielka odległość od centrum Tsivili pozwala na korzystanie z barów, restauracji, tawern oraz sklepów.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2003 r. Odnowiony
w 2010 r.
Położenie: wschodnia część wyspy,
Tsilivi, 5 km od miasta Zakyntos,
7 km od lotniska.
Na terenie znajdują się restauracja,
bary, room service, basen odkryty,
basen kryty, recepcja, sala telewizyjna, mini market, sejf w recepcji,
pralnia.
PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysto-żwirowa. Parasole i leżaki, ręczniki
plażowe.

POKOJE
Zlokalizowane są na terenie hotelu.
Wyposażone w klimatyzację, sejf,
lodówkę, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, T V, telefon, łazienkę
(prysznic lub wanna, jacuzzi w pokojach superior, suszarka, WC),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje superior
WYŻYWIENIE
∞ restauracja,bary
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja

PRZYKŁADOWY POKÓJ

∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ mini klub dla dzieci w wieku
3-12 lat
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka w restauracji
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ siatkówka plażowa
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ aerobik, animacje
∞ salon piękności, salon fryzjerski,
masaż
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 7 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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GRECJA
ZAKYNTOS

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Admiral Tsilivi

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony
w latach 2012 - 2013.
Położenie: 200 m od centrum
Tsilivi, 5 km od miasta Zakyntos,
7 km od lotniska. Przystanek
autobusowy w pobliżu
hotelu. Hotel usytuowany na powierzchni
6113 m2 .
Na terenie
hotelu
znajduje się
2 bary,
basen
odkryty,
recepcja, sala
telewizyjna, mini
market,
pralnia.
PLAŻA
200 m od hotelu,
publiczna, piaszczysto-żwirowa, 1 km długości. Przejście do plaży przez ulicę.
Parasole i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w 4 budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację, sejf,
aneks kuchenny z wyposażeniem,
TV, telefon, łazienkę (prysznic lub
wanna, suszarka, WC), balkon lub
taras.
PRZYKŁADOWY POKÓJ

100

100

Typy pokoi:
∞ studia dla max 4 os.
∞ apartamenty dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
∞ bary
All Inclusive (09:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ podwieczorek, lody
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, bilard
∞ siatkówka
∞ aerobik, animacje
∞ masaż
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Admiral Anex Argassi

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1994 r. Odnowiony
w 2007 r.
Położenie: Argassi, ok. 3,5 km od
miasta Zakynthos, ok. 4 km od lotniska.
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. Na terenie znajduje się restauracja, 2 bary, basen, sejf w recepcji.

GRECJA
ZAKYNTOS

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

PRZYKŁADOWY POKÓJ

PLAŻA
Ok. 350 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-kamienista. Parasole i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane s ą w budynku
głównym i budynkach aneks.
Wyposażone są w indywidualną klimatyzację, aneks kuchenny z podstawowym wyposażeniem, łazienkę
(prysznic lub wanna, WC oraz suszarka), TV, sejf, telefon, balkon lub
taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje typu studio dla max 3 os.
∞ apartamenty dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, 2 bary
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ mini klub dla dzieci w wieku
5-12 lat, animacje
∞ menu dla dzieci w restauracji
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ program animacyjny, dyskoteka
∞ tenis stołowy, bilard
∞ siatkówka plażowa
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∞ aerobik
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ jacuzzi
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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GRECJA
ZAKYNTOS

✓

Planos Apart Hotel

ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2003 r. Odnowiony
w 2014 r.
Położenie: wschodnia część wyspy,
200 m od centrum Tsilivi, 5 km od
miasta Zakyntos, 7 km od lotniska.
Przystanek autobusowy w pobliżu
hotelu.
Na terenie znajduje się restauracja, bar, recepcja, sejf w recepcji, pralnia, basen odkryty. Klienci
mogą korzystać z udogodnień
hotelu Admiral Tsilivi.

Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, aneks kuchenny,
zestaw do parzenia kawy i herbaty,
lodówkę, TV, telefon, łazienkę (suszarka, wanna lub prysznic, WC),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ apartamenty dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bar
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe

PLAŻA
1 50 m o d h ote lu , p u b l i c zn a
– 1500 m długości, piaszczysta. Przejście do plaży przez ulicę.
Parasole i leżaki.

INTERNET
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 czteropiętrow ych budynkach głównych.

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw

∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ menu dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

∞ szachy, rzutki
∞ gimnastyka w wodzie
∞ animacje
∞ bilard
∞ squash

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy

DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat

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

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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Commodore

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1985 r. Odnowiony
w 2014 r.
Położenie: Argassi, 4 km do miasta
Zakyntos, ok. 4 km od lotniska.
Kompleks usytuowany na wzgórzu,
składający się z 3 hoteli: Commodore,
Admiral oraz Captain’s. Goście hotelu
Commodore mogą korzystać z infrastruktury wszystkich hoteli. Na terenie
znajduje się restauracja, bar, sejf w recepcji oraz 2 baseny.
PLAŻA
Ok. 350 m od hotelu, publiczna,
piaszczysto-kamienista, przejście do
plaży przez ulicę. Parasole i leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane s ą w budynku
głównym. Wyposażone są w indywidualną klimatyzację sejf, aneks
kuchenny, mini bar, TV, telefon, łazienkę (prysznic lub wanna, WC oraz
suszarka), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje typu studio
∞ apartamenty
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, bar
All Inclusive (09:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe

GRECJA
ZAKYNTOS

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik (w hotelu Capitain)
∞ animacje
∞ mini klub dla dzieci w wieku 5-12 lat
∞ plac zabaw
∞ menu dla dzieci w restauracji
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ tenis stołowy, siatkówka plażowa
∞ aerobik
∞ dyskoteka
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ jacuzzi, bilard
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat

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

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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KorfeuGrecji

Zielone serc

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

✔✔ wszechobecny koloryt w postaci ogrodów cytrusowych, winnic i gajów oliwnych
✔✔ kąpiel w Kanale Miłości gwarantująca zakochanym szczęście w miłości
✔✔ ciekawe formy skalne nieopodal miejscowości Sidari
✔✔ błękitne zatoczki, imponujące klify oraz tajemnicze groty
✔✔ Pałac cesarzowej Sissi

GÓRZYSTE KORFU TO NAJBARDZIEJ ZIELONA
Z GRECKICH WYSP, OPIEWANA W POEMATACH HOMERA,
ZACHWYCA SWOJĄ NATURALNĄ URODĄ CYPRYSAMI,
ORCHIDEAMI, DRZEWAMI OWOCÓW CYTRUSOWYCH
I ŁAGODNYM ŚRÓDZIEMNOMORSKIM KLIMATEM.
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da. Po kongresie wiedeńskim
w 1815 roku, Korfu przypadło
w udziale… Wielkiej Brytanii. Odtąd wyspa zaczęła przyciągać bogaczy i arystokratów, którzy budowali tutaj swoje letnie rezydencje.

Na Korfu, milordzie?
Architektura rozsianych po wyspie
miejscowości to prawdziwa mieszanka
stylów. W stolicy, również zwanej Korfu,
można podziwiać brytyjskie gmachy użyteczności publicznej, weneckie domy z balkonami
i okiennicami. Ponad miastem góruje zaś forteca
pamiętająca czasy panowania Turków. Anglicy zaszczepili na wyspie modę na golfa i krykieta, w które można tutaj pograć do dziś. Turyści przyjeżdżający na Korfu najczęściej wybierają kwatery na
północy, gdzie rozciąga się „wakacyjne wybrzeże”, z pulsującymi w rytmie wakacyjnych rozrywek kurortami Kassiopi i Sidari, ale też zacisznymi wioskami, jak Kalami. Południe wyspy to przede
wszystkim miejscowość Benitses, a także Myrtiotissa
niegdyś uważana za najpiękniejszą plażę na świecie.

WA KRAINA
KORFU CYTRUSO

K

orfu zwana przez rodowitych mieszkańców Kerkyra, potrafi oczarować każdego. Tutejsze plaże
są ponoć najpiękniejsze na świecie. Do tego dochodzą urokliwe zatoczki przetykane formacjami skalnymi o najbardziej fantazyjnych kształtach. Korfu to także
wzgórza pokryte bujną roślinnością, ogrody cytrusowe,
oliwne gaje, winnice, no i ludzie – przyjaźni, otwarci, skorzy do zabawy. 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.

Letnia 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. Sissi przez całe życie zmagała się z melancholią, zaś w poszukiwaniu szczęścia i równowagi podróżowała po świecie. Jej rezydencja na Korfu została ukończona w 1891 r.
Pałac został udostępniony do zwiedzania.

Spotkanie z mitycznym Odysem
Urodzie tutejszych krajobrazów nie oparł się mityczny
Odyseusz, który wracając spod Troi zatrzymał się właśnie
na Korfu. Także Szekspir, Napoleon czy cesarzowa Sissi
upodobali sobie szczególnie tę wyspę pachnącą plantacjami pomarańczy i cytryn. Lata mijają, a Sissi ciągle uwodzi kolejnych podróżników.
Szekspir uczynił Korfu pierwowzorem wyspy, na którą
zostali wygnani bohaterowie „Burzy” – Prosper i Miran-

Malownicza panorama miasta Korfu
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KORFU

TYW
WYCIECZKI FAKULTA

Z wizytą
u cesarzowej

NE

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

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

Jason
Yannis

Korfu

Rejs na

●● Hellinis
●● Alexandros

Rajską Plażę

●● Corfu Maris Hotel

Paleo Art Nouveau

●● Marbella Beach
●● Gemini Hotel

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.

X
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PALEO ART NOUVEAU

4

X

X
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GEMINI HOTEL

4

X

X
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HELLINIS

3

X

X
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ALEXANDROS

3

X

X
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CORFU MARIS HOTEL

3

114

YANNIS

3

X

2-6 lat
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JASON

2

X

2-5 lat

X

X

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

5

WI-FI GRATIS

MARBELLA BEACH

ZJEŻDŻALNIE

ALL INCLUSIVE

108

PRZY PLAŻY

STANDARD

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

Morze Jońskie

LISTA HOTELI – KORFU

X

2-12 lat

X

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

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDZALNIE

✓

WIFI GRATIS

Marbella Beach

Pięknie położony na wzgórzu, pośród palm i gajów oliwnych. Wysmakowany
i elegancki. Idealny na romantyczny wypoczynek we dwoje, z bogatym zapleczem
sportowym i relaksacyjnym spa, a jednocześnie gotowy na przyjęcie małych gości
z licznymi dla nich atrakcjami.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1971 r. Odnowiony
w 2014 r.
Położenie: Agios Ioannis Peristeron,
2 km od Moratika, 16 km od lotniska.
Hotel usytuowany na powierzchni
72 000 m 2 .
Na terenie hotelu znajduje się 6 restauracji, 5 barów, room service,
pralnia, 2 sale konferencyjne, 2 baseny, 2 zjeżdżalnie wodne.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

PLAŻA
200 m od hotelu, 2 plaże – jedna w formie platformy i naturalna
żwirowa, wydzielona część plaży
publicznej. Parasole, leżaki, ręczniki. Dojście do plaży przez ogród
i tunelem.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i aneksach. Wyposażone są
w klimatyzację, sejf, mini bar, zestaw do parzenia kawy i herbaty, TV,
łazienkę (WC, prysznic lub wanna),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ suity
∞ pokoje rodzinne
∞ pokoje standardowe
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 4 restauracje
à la carte, 5 barów
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja

∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie, obiad i kolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie, obiad i kolacja plus
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do posiłków
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ włoska, grecka, amerykańska,
owoce morza
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 mini kluby dla dzieci w wieku
4-12 i 12-17 lat
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∞ plac zabaw
∞ 2 brodziki
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ siłownia, jacuzzi
∞ tenis stołowy, bilard,
∞ rzutki
∞ 2 korty tenisowe, koszykówka,
siatkówka, siatkówka plażowa
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ lekcje tenisa
∞ sauna, łaźnia turecka, masaż,
centrum SPA, salon piękności
∞ centrum nurkowe, kajaki
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Paleo Art Nouveau

GRECJA
KORFU

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

PRZYKŁADOWY POKÓJ

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

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

Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
do śniadania
All Inclusive (11:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik

∞ animacje i mini klub dla dzieci
w wieku 4-13 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ koszykówka, siatkówka
∞ aerobik
∞ jacuzzi
∞ badminton
∞ bilard
∞ sporty wodne na plaży
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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GRECJA
KORFU

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Gemini Hotel

POKOJE
PRZYKŁADOWY POKÓJ

5
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rodzinychh
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-o
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Kameralny hotel usytuowany niedaleko długiej piaszczystej plaży w małej miejscowości Messonghi. Niewątpliwą
jego zaletą jest fakt, że znajduje się w środku miasta tętniącego życiem w pobliżu tawern, restauracji oraz sklepów
z pamiątkami – to idealne miejsce, aby poznać lokalne klimaty.
HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1982 r. Odnowiony
w 2012 r.
Położenie: Messonghi, 1 km od miasta
Moraitika, 20 km od lotniska. Na terenie
znajdują się 2 restauracje, bar, basen,
sejf w recepcji.
PLAŻA
70 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-żwirowa, 1 km długości. Parasole,
leżaki, ręczniki. Przejście do plaży
przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w trzypiętrowym budynku głównym i aneksach.
Wyposażone są w klimatyzację, TV, sejf,
łazienkę (WC, suszarka, prysznic lub
wanna), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje superior dla max 5 os.
∞ pokoje twin inland dla max 3 os.
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∞ pokoje rodzinne ECO dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja
à la carte, bar
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
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Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i mini klub dla dzieci
w wieku 4 -14 lat
∞ plac zabaw
∞ brodzik
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka
∞ aerobik
∞ animacje
∞ tenis stołowy, mini golf, bilard, rzutki
∞ sporty wodne na plaży
∞ centrum nurkowe
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Hellinis

GRECJA
KORFU

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1971 r. Odnowiony
w 2014 r.
Położenie: Kanoni, 4 km od centrum
miasta Korfu, 2 km od lotniska.
Na terenie hotelu znajdują się 2 bary,
restauracja, basen odkryty, recepcja,
sejf w recepcji, taras słoneczny, możliwość wypożyczenia samochodów,
skuterów oraz rowerów.
PLAŻA
600 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-żwirowa, 150 m długości. Leżaki
i parasole.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, lodówkę, TV, telefon, łazienkę

(wanna lub prysznic, suszarka, WC),
balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje rodzinne
∞ pokoje superior
WYŻYWIENIE
∞ 2 bary, restauracja
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ obiad
∞ kolacja
∞ przekąski
∞ podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe

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

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

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

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Alexandros

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: Odnowiony w 2011 r.
Położenie: Perma, ok. 5 km lotniska,
6 km od miasta Korfu, niedaleko słynnego pałacu Achillion. Do najbliższego sklepu i restauracji ok. 300 m.
Przystanek autobusowy koło hotelu.
Na terenie hotelu znajduje się tawerna, bar oraz bar przy basenie,
recepcja, basen, taras do opalania.
PLAŻA
150 m od hotelu, kamienista, platforma
z piaskiem, strome dojście do plaży,
przejście przez ulicę. Parasole i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym. Wyposażone w klimatyzację,
lodówkę, TV, łazienkę (wanna, WC).
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ tawerna, bary
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All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ obiad
∞ kolacja
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Corfu Maris Hotel

HOTEL
Kategoria lokalna: 2*
Data otwarcia: 1979 r. Odnowiony
w 2007 r.
Położenie: Benitses, 11 km na południe
od miasta Korfu i 4 km od Pontikonissi,
12 km od lotniska. Hotel usytuowany
na powierzchni 1 200 m2.
Na terenie hotelu znajdują się restauracja, bar, room service, recepcja z sejfem.
PLAŻA
Przy hotelu, żwirowo-kamienista,
prywatna. Parasole, leżaki, ręczniki.
POKOJE
Zlokalizowane są w trzypiętrowym
budynku głównym. Wyposażone są
w klimatyzację, lodówkę, łazienkę

GRECJA
KORFU

✓

PRZY PLAŻY

✓

WIFI GRATIS

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ krzesełka w restauracji

(prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, bar
Tylko śniadanie
Formuła zwiera:
∞ śniadanie

∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zwiera:
∞ śniadanie
∞ obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
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Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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GRECJA
KORFU

✓

Yannis

WIFI GRATIS

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1993 r. Odnowiony
w 2016 r.
Położenie: Ipsos, w centrum miejscowości, 12 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 9000 m2.
Na terenie znajdują się restauracja,
bar, room service, basen odkryty,
pralnia.
PLAŻA
100 m od hotelu, żwirowa, publiczna
– 1,5 km długości. Parasole, leżaki,
ręczniki plażowe.
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POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, lodówkę, telefon, TV, łazienkę
(wanna lub prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, bar
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
do śniadania

Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ obiadokolacja
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
do śniadania

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, bilard
∞ animacje

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach
bezpłatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ opiekunka
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DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 6 lat

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

Jason

GRECJA
KORFU

✓

HOTEL
Kategoria lokalna: 2*
Położenie: 500 m centrum miejscowości Ipsos, 14 km od lotniska.
Na terenie znajdują się bar, sejf w recepcji, basen odkryty.
PLAŻA
500 m od hotelu, publiczna – 1 km
długości. Przejście do plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są na terenie hotelu.
Wyposażone są w klimatyzację, sejf,
lodówkę, TV, łazienkę (prysznic, WC,
suszarka), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje rodzinne

WIFI GRATIS

WYŻYWIENIE
∞ bar
Tylko śniadanie
Formuła zwiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko d o 5 lat
PRZYKŁADOWY POKÓJ

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

nad morzemry

z widokiem na gó

W CZASACH ANTYCZNYCH MIEJSCE TO
NAZYWANO WYSPĄ SZCZĘŚLIWĄ. DO DZIŚ
NIE STRACIŁO ONO NIC ZE SWOJEGO UROKU.
KILOMETRY PLAŻ I ZACISZNE ZATOCZKI
Z WIDOKIEM NA GÓRY.

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

✔✔ unikalne widoki na morze i góry
✔✔ plaże ciągnące się od Mastichari aż do Lambi
✔✔ wiele możliwości aktywnego wypoczynku – windsurfing,
nurkowanie, żeglowanie
✔✔ wyprawy rowerowe, buggy i autem krętymi, górskimi drogami
✔✔ rejsy do Turcji i na okoliczne wyspy
116
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Mała wyspa z wielkim sercem
czyli wyspa szczęśliwa!

K

os jest jedną z najpiękniejszych wysp archipelagu
Dodekanez położoną na Morzu Egejskim, niemal
u wybrzeży Turcji. Kształtem przypomina krewetkę i patrząc na mapę coś w tym jest. Kos nazywany jest
„egejskim ogrodem”, gdyż drzewa cytrynowe, oliwne,
krzewy i kwiaty zdają się kwitnąć tu nieustannie. Klimat
jest łagodny, latem powietrze chłodzi przyjemny, północno-zachodni wiatr meltemi, dając wytchnienie
plażowiczom wypoczywającym w pełnym słońcu.
Wiatr ten niewątpliwie doceniają surferzy, zwłaszcza przy zatoce Kamari, gdzie meltemi wieje tam
prawie stale. Kos to przed wszystkim spokój, kilometry piaszczystych plaż, dzikie, zaciszne zatoczki
z krystaliczną wodą, małe wioski ukryte w samym
środku gór i labirynt wąskich uliczek, które kuszą, by się zagubić.
W tej idyllicznej scenerii spokojnie żyją sobie Grecy. Czasem warto przysiąść i popatrzeć jak z zacięciem grają w tavli, sami
mówią, że jest częścią ich życia. Cisza, piękno,
spokój, sielanka, gościna, trudno się więc dziwić,
że już w czasach antycznych Kos zdobyło sobie
miano „wyspy szczęśliwej”!

Liczne zabytki Kos świadczą o przeszłości wyspy

To tu narodziła się
medycyna

To właśnie Kos uznawany jest za miejsce,
gdzie dzięki Hipokratesowi narodziła się
współczesna medycyna. Tutaj, jak mawiają, pod
wielkim platanem w mieście Kos nauczał medycyny Hipokrates. W starożytności ciągnęli tu Grecy z całej Hellady, by się leczyć w Asklepionie.
To świątynno-szpitalny kompleks założony po
Do pysznej, greckiej kuchni nie trzeba nikogo
śmierci Hipokratesa przez jego uczniów. Od
przekonywać. W nadmorskich wioskach suszą
Hipokrates
wieków przyciągał kuracjuszy, którzy korzystali
się na słońcu ośmiornice, bo tu jada się owoce
z najnowszych zdobyczy medycyny w legendarnym
morza i ryby prosto z kutra. Ale w górach króluje
Asklepiejonie,
miejscu, gdzie kult boski łączono z nauką
mięso, głównie kozina i jagnięcina. Żaden Grek nie
i troską o zdrowie. Kompleks wyrósł na trzech tarasach
wybrałby inaczej. Do tego oliwki, figi i migdały.
wykutych w zboczu góry. Na najwyższym znajdowała się
Smaków, romantyzmu i wrażeń nie brak na Kos!
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 i dziś
można je zwiedzać. Mieszkańcy Kos
wciąż oddają cześć swojemu wybitnemu obywatelowi co roku organizując
w lipcu Festiwal Hipokratesa.

DZIKIE KOTY
WYLEGUJĄCE SIĘ
ZY
ADZAJĄCE SIĘ KO
I LENIWIE PRZECH
K CODZIENNY
TO NA KOS WIDO

Relaks w malowniczej scenerii

Zaciszne plaże i dzikie zatoczki np. Camel Beach w Kefalos
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Urocza grecka knajpka

Miasto Kos – wczoraj przenika dziś
Stolicą wyspy jest miasto Kos. Wyspa od zawsze przechodziła z rąk do rąk. Do Grecji powróciła dopiero w 1947 r.
Ma więc bogatą historię i różnorodną architekturę, od
weneckiej przez rzymską po turecką. Po trzęsieniu ziemi
w 1933 r. wiele zabytków zostało zniszczonych. W połowie XX wieku odkryto tu ruiny starożytnego miasta. Dziś
widać 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 a nawet
starożytne publiczne toalety. Warto
wybrać się też do Muzeum Archeologicznego, gdzie znajduje się m.in.
Raj dla amatorów posąg Hipokratesa. Można też przysiąść
w cieniu platana, pod którym nauczał
wodnego szaleństwa Hipokrates.
Warto przespacerować się promenadą,
wysadzaną palmami, z imponującym szpalerem ekskluzywnych jachtów w kontraście skromnych kutrów rybackich. Z daleka widać potężną twierdze Joanitów z XV w,
której mury obronne chroniły mieszkańców przed atakami piratów.

Piaszczysta północ
TIGAKI, MARMARI, MASTICHARI
Północne wybrzeże Kos słynie z długich, piaszczystych
plaż. Tam znajdują się znane miejscowości turystyczne
Marmari i Tigaki , to tutaj jest najdłuższa plaża. Nieopodal większe Mastichari, skąd wypływają promy na wyspę
Kalymnos znaną z połowów gąbek. Północne wybrzeże
prócz doskonałych warunków do plażowania, daje również
możliwość uprawiania sportów wodnych w zlokalizowanych wzdłuż plaży centrach sportów wodnych. Wśród nich
najbardziej popularny windsurfing, bo wieje tu właściwie
cały czas. To również dobra baza wypadowa na inne greckie wysepki oraz do Turcji, w tym do pobliskiego Bodrum.
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Zacisze dzikiego południa
KARDAMENA
Wybrzeże południowe to bardziej górzysta część wyspy.
Pełna uroku i świeżości. Wiele tu dzikich plaż i romantycznych zatoczek ukrytych w przybrzeżnych skałach.
Największą miejscowością wypoczynkową jest Kardamena z licznymi tawernami i atrakcjami dla turystów. Trzeba
tu być, choćby wieczorem, poczuć klimat Grecji – zapach
morza, świeżych ryb i owoców morza, gościnne tawerny
i festiwal zapachów i kolorów na greckich straganach!

Górskie wioski Asfendiu
Północ i południe przecinają góry Dikeos. Małe wioski rozsiane niczym białe klocki wyłaniające się z zieleni. Warto się tu wybrać. Niezwykle malownicza jest Zia,
a szczególnie zachód słońca, który tutaj wygląda naprawdę magicznie.

Małe jest piękne
KOS w liczbach:
rozmiary: 50 km x 10 km
powierzchnia: ok. 290 km²
ludność: 26 000
Warto wypożyczyć tu auto, rower lub popularne buggy,
choćby na 1 dzień. Poczuć wiatr we włosach, delektować
się nieziemskimi widokami dzikich plaż, idyllicznych wiosek
i górskich serpentyn, to jest to. A jazda wąską na 2 metry
górską, grecką drogą dodaje wspomnieniom adrenaliny!

KOS

Piknik z łowieniem ryb

LTATYWNE
WYCIECZKI FAKU

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

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.

Wokół wyspy Kos
Całodniowa wycieczka, w której programie znalazły się
wszystkie ważne atrakcje wyspy Kos. Początek wyprawy
w centrum miasta, pod słynnym platanem, uznawanym za
najstarsze drzewo w Europie. Kolejny przystanek to ruiny
świątyni poświęconej bogu zdrowia Asklepiosowi. Po około godzinie udajemy się do malowniczo położonej w górach miejscowości Zia, gdzie krótką przerwę można przeznaczyć na kawę w lokalnej tawernie lub zakup pamiątek.
Kolejne przystanki to tradycyjna wioska Antimachia, a także
Kefalos na południu wyspy i Kardamena.

Bodrum – orientalna
Turcja na wyciągnięcie ręki
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.

Jeep safari

KOS

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

Atlantis Hotel

Gaia Village

Kos

Caravia Beach
Gaia Palace

Antimachia

Rejs na 3 wyspy

Kosta Palace
Akti Beach
Akti Palace

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

X

122

ATLANTIS HOTEL

4

X

123

AKTI BEACH

4

X

4+

X

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

X

5

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

5

GAIA PALACE

WI-FI GRATIS
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Lido, park wodny

ZJEŻDŻALNIE

PRZY PLAŻY

120

STANDARD

ALL INCLUSIVE

Morze ŚródzieMne

LISTA HOTELI – KOS

Lubisz wodne szaleństwo? Nie przegap wodnego szaleństwa w jednym z największych w Grecji aquaparków
– Lido Water Park w Mastichari.
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CARAVIA BEACH
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KOSTA PALACE
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OLGA’S PARADISE
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Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji.
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GRECJA
KOS

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

WIFI GRATIS

Akti Palace
Nowoczesny, elegancki hotel przy piaszczysto-żwirowej plaży z jednoczesnym widokiem na góry.
Baseny tuz przy morzu oraz mniejsze, kameralne przy budynkach. Różne rodzaje pokoi, od standardowych po dwupoziomowe suity maisonette. Szerokie zaplecze rekreacyjno-rozrywkowe oraz SPA.

POKOJE
PRZYKŁADOWY POKÓJ
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sobo
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-oso

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r.
Położenie: 4 km od Kardamena, 20 km
od miasta Kos, 10 km od lotniska. Hotel
usytuowany na powierzchni 35 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się 4 restauracje, 2 bary, room service, sala
konferencyjna, baseny odkryte,

jacuzzi w basenie zewnętrznym, basen kryty w centrum SPA, mini market. Program animacyjny dla dzieci
i dorosłych oraz szeroki wybór zajęć
rekreacyjno-sportowych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa. Przejście do plaży przez
mało uczęszczaną ulicę. Parasole
i leżaki – ręczniki plażowe.
POKOJE
Zlokalizowane są w dwupiętrowym
budynku głównym i 15. trzypiętrowych aneksach.
Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, mini bar, zestaw do
parzenia kawy i herbaty, TV, telefon,
łazienkę (wanna lub prysznic, WC,
suszarka), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje „twin” dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne open plan dla
max 4 os.
∞ suity Bi-Level dla max 5 os.
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WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje
à la carte, bar główny, bar przy
basenie serwujący przekąski
All Inclusive (10:00-00:30)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja, późny
posiłek
∞ przekąski, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ owoce morza, azjatycka, grecka
gourmet
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ mini disco
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∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ sauna, siłownia, łaźnia parowa
∞ jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ łucznictwo, boccia
∞ 2 korty tenisowe
∞ siatkówka plażowa, koszykówka
∞ mini boisko do piłki nożnej
(w hotelu Akti Beach)
∞ aerobik
∞ centrum SPA, masaż, salon piękności
∞ wypożyczalnia rowerów
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 15 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Gaia Palace

Rozległy kompleks zlokalizowany Mastichari słynącego
z pięknych plaż, gdzie chłodząca bryza i ciepłe wody
Morza Egejskiego uprzyjemniają wypoczynek.
Doskonała kuchnia w hotelu obfitująca w świeże ryby
zachęca do ucztowania w gronie rodziny i przyjaciół.
Rożnorodność atrakcji rozrywkowych i animacyjnych
nie pozwalają nudzić się tu ani dorosłym ani dzieciom.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r. Odnowiony
w 2016 r.
Położenie: 6 km od centrum
Mastichari, 18 km od miasta Kos
(przystanek autobusowy obok hotelu),
10 km od lotniska. Hotel usytuowany
na powierzchni 29 000 m2 .
Na terenie hotelu znajduje się restauracja, 3 bary, recepcja, sejf w recepcji,
3 baseny odkryte, basen kryty, wypożyczalnia rowerów.
PLAŻA
600 m od hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole i leżaki. Ręczniki plażowe. Do plaży kursuje bus hotelowy.
Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku
głównym i w 13 bungalowach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, TV, telefon, lodówkę, łazienkę (suszarka, wanna, WC),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.

GRECJA
KOS

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

POKOJE

5

dla
rodzinychh
w yc

bow
sobo
-o
-oso

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 bary (m.in.
lobby bar, bar przy basenie)
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 3 brodziki wydzielone przy
basenie głównym
∞ animacje i mini klub dla dzieci
w wieku 4-12 lat
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ plac zabaw

PRZYKŁADOWY POKÓJ

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ jacuzzi w basenie, sauna
∞ tenis stołowy
∞ koszykówka, siatkówka, boisko do
piłki nożnej, kort tenisowy
∞ siatkówka plażowa
∞ centrum SPA, salon piękności, masaż
∞ mini golf, bilard
∞ jazda konna
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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GRECJA
KOS

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

Atlantis Hotel

PRZYKŁADOWY POKÓJ

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

morza, 200 m długości. Parasole
i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w czteropiętrowym budynku głównym, 8 dwupiętrowych aneksach i bungalowach.
Wyposażone są w klimatyzację, TV,
telefon, lodówkę, łazienkę (wanna
lub prysznic, suszarka, WC), balkon
lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja
przy basenie, 2 bary
All Inclusive (10:00-23:00)

Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad i kolacja
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, rzutki
∞ siatkówka plażowa
∞ tenis stołowy, bilard
∞ kort tenisowy
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 6 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Akti Beach

GRECJA
KOS

✓

ALL INCLUSIVE

DLA IN
RODIEZĆMI
Z DZ

Cisza i rwetes, morze i góry, słońce i wiatr, relaks i zabawa – to wszystko znajdziesz
w Akti Beach. Wypoczywając nad morzem, wśród zieleni i basenów przy pięknym
widoku na góry Dikeos wiesz, że takie powinny być wakacje! Odpoczywasz tak jak
lubisz: na hotelowej plaży, przy spokojnym basenie relaksacyjnym lub w samym
sercu animacji. To tutaj jest główna baza dziecięcych psot, z basenem, brodzikiem
i zjeżdżalniami! A wieczorem? Spacer uroczą Kardameną rozkocha każdego!

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1995 r. Pokoje odnowione w latach 2010-2011, części
wspólne w 2015 r.
Położenie: 4 km od miejscowości
Kardamena, 20 km od miasta Kos,
10 km od lotniska. Hotel usytuowany
na powierzchni 90 000 m2.
Na terenie znajduje się restauracja, 7 barów, 3 baseny odkryte, wypożyczalnia
rowerów. Program animacyjny dla dzieci
i dorosłych oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób czynnych ruchowo.
PLAŻA
50 m od hotelu, piaszczysto-żwirowa,
wydzielona część plaży publicznej.

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

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

PRZYKŁADOWY POKÓJ

∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ łucznictwo
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ mini golf
∞ animacje
∞ aerobik
∞ gimnastyka wodna
∞ siatkówka plażowa
∞ wieczór grecki
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 15 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Caravia Beach

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Położony w pięknym, zielonym ogrodzie, tuż przy szerokiej plaży oraz kilometr od centrum Marmari, hotel oferuje komfortowy wypoczynek w nowoczesnych wnętrzach. Kompleks basenów, ciekawa oferta sportowo-rekreacyjna dla dorosłych, atrakcje dla dzieci oraz smaczna kuchnia, to jedne z licznych zalet tego hotelu.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1978 r. Odnowiony
2007 r.
Położenie: północna część wyspy Kos,
1 km od Marmari, 3 km od Tigaki, 13 km
od miasta Kos i od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 50 000 m2.
Przystanek autobusowy koło hotelu.
Na terenie znajduje się restauracja,
4 bary, pralnia, sala konferencyjna,
2 baseny odkryte, taras z widokiem
na ogród, wypożyczalnia rowerów.

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

∞ śniadanie, obiad, kolacja,
przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 4 bary (m.in.
bar przy basenie, bar
z przekąskami)
All Inclusive (10:30-00:00)
Formuła zawiera:

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, plac zabaw

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta,
łagodne wejście do wody. Parasole,
leżaki i ręczniki. Bar na plaży.

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, aerobik
∞ siłownia, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ mini boisko do piłki nożnej, mini golf
∞ 3 korty tenisowe, koszykówka,
siatkówka, siatkówka plażowa
∞ salon piękności, masaż
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i w bungalowach. Wyposażone
są w klimatyzację centralną w budynku głównym, klimatyzację indywidualną w bungalowach, sejf, lodówkę,
TV, łazienkę (wanna, suszarka, WC),
balkon francuski, balkon lub taras.
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∞ animacje i mini klub dla dzieci
w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ 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
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Kosta Palace

GRECJA
KOS

✓

Położony w stolicy wyspy, doskonale zlokalizowany
hotel dający możliwość zwiedzenia miasta Kos - położonego na półwyspie Zamku Neratzia, obejrzenia drzewa Hipokratesa, zwiedzenia amfiteatru oraz portu. Tutaj
można zrelaksować się w hotelowym basenie zlokalizowanym na dachu hotelu, z którego rozpościera się
piękny widok na port i morze.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony
w 2007 r.

Położenie: Miasto Kos, 200 m od
centrum, 300 m od portu, 24 km od
lotniska. Na terenie znajdują się restauracja, 2 bary, basen, ogród, pralnia, sejf
w recepcji.
PLAŻA
200 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w 4 budynkach. Wyposażone są w klimatyzację, TV, telefon,
lodówkę łazienkę (WC,
suszarka, prysznic lub
wanna), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ apartamenty

WIFI GRATIS

PRZYKŁADOWY POKÓJ

WYŻYWIENIE
∞ restauracja, 2 bary
Bez wyżywienia
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
INTERNET
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka
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AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ bilard
∞ masaż
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Olga’s Paradise

WIFI GRATIS

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2006 r.
Położenie: Psalidi, 1,5 km od centrum miasta Kos, 23 km od lotniska. Usytuowany na powierzchni
10 000 m2 . 100 m od hotelu znajduje
się przystanek autobusowy.
Na terenie znajduje się bar i basen
odkryty. Hotel jest przystosowany dla
osób niepełnosprawnych.

PLAŻA
200 m od hotelu, żwirowo-kamienista,
publiczna. Przejście do plaży przez ulicę. Parasole, leżaki i materace.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, aneks kuchenny z podstawowym wyposażeniem, lodówkę,
łazienkę (WC, wanna lub prysznic).

Typy pokoi:
∞ pokoje typu studio z tarasem
∞ apartamenty z balkonem

∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania

WYŻYWIENIE
∞ bar
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ basen z wydzieloną częścią dla
dzieci
∞ plac zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ wypożyczalnia rowerów
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Gaia Village

GRECJA
KOS

✓

ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony
w 2015 r.
Położenie: 200 m od centrum Tigaki,
12 km od miasta Kos, 16 km od lotniska. Przystanek autobusowy znajduje
się 150 m od hotelu.
Na terenie znajdują się restauracja,
bar, 2 baseny odkryte, sejf w recepcji.
PLAŻA
300 m od hotelu, piaszczysta, publiczna. Parasole i leżaki. Przejście
do plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w 18 budynkach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, lodówkę, TV, telefon, łazienkę (wanna, suszarka, WC), balkon
lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe

PRZYKŁADOWY POKÓJ

∞ pokoje large
∞ pokoje rodzinne
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bar przy
basenie
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:

∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody dla dzieci
∞ podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki
∞ plac zabaw, sala zabaw
∞ animacje
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, masaż
∞ tenis stołowy, bilard
∞ mini boiska do piłki nożnej i do
koszykówki
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 7 lat
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Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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W BUŁGARII HISTORIA I NATURA PRZEPLATAJĄ SIĘ
TWORZĄC UROKLIWE KRAJOBRAZY. TYSIĄCLETNIE
CERKWIE, MONASTYRY ORAZ UNIKALNA ARCHITEKTURA
USŁANA WINOROŚLĄ PIĘKNIE KOMPONUJĄ SIĘ
ZE ZŁOTYM PIASKIEM I WCIĄŻ ŻYWYM FOLKLOREM.
OTO BUŁGARIA WŁAŚNIE!

Powody, aby odwiedzić Bułgarię
✔✔ bogactwo zabytków
✔✔ bardzo ciepłe, słone i dzięki temu czyste
Morze Czarne

✔✔ długie, piaszczyste plaże
✔✔ wspaniale zagospodarowane kąpieliska
✔✔ malownicze przełomy rzeczne i piękne
formy krasowe

✔✔ pyszna kuchnia łącząca słowiańską obfitość
i bałkański smak

✔✔ hotele z formułą all inclusive
w przystępnej cenie
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Pola usłane różami

Różane klimaty

Cenne błoto

śród wzgórz Starej Płaniny leży malownicza
Dolina Róż. Miłośnicy natury zachwycą się pachnącymi polami róż, które ciągną się aż po horyzont. W maju, czerwcu i lipcu kwitną tu całe plantacje tych
kwiatów. W czasie kiedy nad górami wschodzi słońce, kwiaty
pachną najmocniej i właśnie wtedy należy je zbierać. Olejki
eteryczne wraz z sokami wędrują do góry rośliny, aż
do płatków. Oszałamiający słodki zapach róż unosi
się nad okolicą, wypełniając dostępną przestrzeń.
W stolicy doliny Kazanłyku warto zajrzeć do
Muzeum Róż. Dowiecie się tam, dlaczego
róże można zbierać tylko ręcznie i czemu
zbiór trzeba rozpocząć i zakończyć przed
wschodem słońca. Odkryjecie też tajemnice
wytwarzania olejku różanego. Jeśli wasz urlop wypadnie w czerwcu, wybierzcie się do Kazanłyku na Święto
Róż. Można wtedy zobaczyć popisy tancerzy, inscenizacje dawnych obrzędów, pokazy walk trackich wojowników i widowiskową „Paradę Róż”.

Inne bogactwo Bułgarii to lecznicze wody. W pobliżu
Nessebaru leży niewielka miejscowość Pomorie. Już
w starożytnych czasach słynne było... błoto, wydobywane z dna tutejszego jeziora. I dziś można w miejscowym
spa poprosić o obklejenie ciała tą mazią, co ponoć pomaga na schorzenia stawów i skóry, ułatwia gojenie blizn,
a nawet łagodzi nerwy.

W

Baśniowy monastyr pośród gór
Piękny Rylski Monastyr, ukryty na wysokości 1100
m n.p.m. między imponującymi górskimi szczytami. Ten prawosławny klasztor założony w X wieku przez pustelnika Iwana z Riły przez lata pełnił
ważną rolę w zachowaniu bułgarskiej tożsamości,
kultury i języka. Dziś jest jednym z najpiękniejszych
zabytków kraju. Pokryte freskami ściany głównej cerkwi, jej kopuła i białe mury na tle gór wyglądają niemal
jak z bajki. Wracając z Monastyru, warto zatrzymać się
w miejscowości Koczerinowo – znajduje się tu „muzeum
rupieci”, w którym można obejrzeć zabytkowe samochody, motocykle, pamiątki z czasów komunizmu i setki innych przedmiotów.

Dla każdego coś miłego!
Bułgaria przeżywa dziś prawdziwy renesans. Piękne wybrzeże przyciąga jak zawsze, a nowe atrakcje czynią pobyt
ekscytującym jak nigdy dotąd. Na turystów zainteresowani historią czeka pamiętający czasy starożytne Nessebar.
Ci, którzy lubią uroki nocnego życia, docenią bogactwo
klubów, pubów i dyskotek. A przyjazna kultura, łącząca
słowiańską gościnność z gorącym klimatem, sprawia, że
można tu poczuć się jednocześnie jak w domu i jak na
wakacjach życia.
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Zjawiskowy Rylski Monastyr
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● Lokalne wina – pyszne są zarówno białe, jak i czerwone.
● Banica - tradycyjne bułgarskie danie w formie zwijanego, przekładanego białym serem i zapiekanego placka. Zwykle banicę nadziewa się sirene, choć spotyka się
także wersje z warzywami, szpinakiem lub wersje na
słodko.

LIZAĆ
BUŁGARIA PALCE
Kuchnia bułgarska czerpie pełnymi garściami z tradycji
słowiańskich i śródziemnomorskich. Możemy się tu raczyć licznymi sałatkami na czele z sałatką szopską. Ale
także pysznymi lokalnymi serami zwanymi sirene i typowymi dla Bałkanów potrawami mięsnymi, jak kebabcze,
pieczone na ruszcie kotlety z mielonej wołowiny, czy syrmi – małe gołąbki z mielonego mięsa zawiniętego w liście winogron. A oto inne potrawy i napoje, których warto
skosztować:
● Gjuwecz – pyszny bułgarski gulasz.
● Tarator – w upalny dzień obowiązkowo trzeba zamówić ten rewelacyjny chłodnik przyrządzony z doprawionego kroplą oliwy naturalnego jogurtu, siekanych ogórków, orzechów włoskich i czosnku.

PAMIĄTEK CZAR
Olejek różany zwany płynnym złotem Bułgarii to
obowiązkowy suwenir
z wakacji. Oprócz samego olejku można kupić też niemal
wszystkie różane kosmetyki i przetwory
począwszy od perfum, kremu, balsamu, mydełka, poprzez
pięknie
zapakowane
ciasteczka,
konfitury, miody, aż po alkohol
z dodatkiem płatków róż.
● Dobrą pamiątką będzie też
bułgarska ceramika, oryginalne
miedziane naczynia, wyroby ze skóry
i pięknie haftowane obrusy czy ubrania.
● Wino i nie tylko. Smak wakacji przypomni nam też dobre bułgarskie wino, mastyka, czyli anyżówka, czy najsłynniejszy bałkański trunek – rakija. To mocna nalewka
produkowana z winogron, brzoskwiń, śliwek lub innych
owoców. W Bułgarii powszechna jest domowa produkcja
tego trunku.

Smakołyki na różne sposoby - sałatka szopska
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NIEZWYKŁE ZABY

TKI

● Nessebar to prawdziwa architektoniczna perełka z okazałą starówką. W mieście znajduje się aż 41 zabytkowych
cerkwi, ruiny bazyliki z V wieku, pozostałości starożytnych
budowli i ciekawa, charakterystyczna dla tego regionu
Bułgarii kamienno-drewniana zabudowa.
● Antyczne budowle w Płowdiw. W samym centrum
można zobaczyć ruiny starożytnego forum i stadiony,
a także rzymski amfiteatr, w którym latem odbywają się
koncerty i przedstawienia.

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

PRZYDATNE SŁÓWKA
Dobro utro – Dzień dobry!
Do wiżdane – Do widzenia!
Błagarodia – Dziękuję!
Ne razbiram – Nie rozumiem
Magazin – sklep
Pazar – bazar
Spirka – przystanek autobusowy
Taksi – taksówka
Toaletna – toaleta

Ruiny amfiteatru
w Płowdiw

Słynne słoneczne plaże Bułgarii
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NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

✔✔ ogromny park wodny Aquapolis
w Złotych Piaskach
✔✔ rezerwat Pobiti Kamyni
z niespotykanymi skalnymi tworami
✔✔ pozostałości rzymskich budowli
i fortyfikacji bizantyjskich
✔✔ piękny Park Nadmorski i zielony ogród
botaniczny EcoPark w Warnie
✔✔ zdumiewający monastyr wykuty w skale

N

na wodzie”. Ruiny term rzymskich, to świadectwo na 25
wiekową historię. Podobno ich rozmiar był największy na
terenie całego Imperium Rzymskiego.

iezliczone kilometry pięknych, szerokich plaż,
pokrytych złotym piaskiem to tylko jedna z wielu
atrakcji tego kurortu. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta leży Park Przyrodniczy ciągnący się aż do
plaży. Warto wybrać się tam na spacer.
Już po kilkunastu krokach otoczy nas gęsta,
żywa zieleń, pośród której mieszkają jelenie, lisy, wiewiórki, żółwie, puszczyki,
krogulce czy myszołowy.
Na uwagę zasługuje również wycieczka do rezerwatu Kamienny
Las znajdującego się niedaleko kurortu. Można tam zobaczyć skupisko niezwykle malowniczych skał.
Będąc w Złotych Piaskach, warto
się wybrać także do Monastyru
Aładża. Pomieszczenia tego niezwykłego klasztoru zostały wykute
w skale! A gdy zmęczy nas zwiedzanie, możemy zrelaksować się w Aquapolis. W tym wielkim parku wodnym czeka na
nas m.in. 300-metrowa sztuczna rzeka Niagara, po
której pędzi się na pontonach z szybkością nawet 50 km/
godz., zjeżdżalnie do wyboru do koloru i wodny plac zabaw.
Złote Piaski to także świetna baza wypadowa do oddalonej zaledwie o 30 km Warny z mnóstwem atrakcji.

Ojczyzna cyrylicy
To właśnie w Bułgarii pierwszy raz użyto cyrylicy. Wynalezienie tego pisma przypisuje się uczniom świętych
Cyryla i Metodego, którzy przybyli na te tereny,
by szerzyć chrześcijaństwo. Dopiero stąd pismo trafiło do Serbii i Rusi Kijowskiej, gdzie
rozprzestrzeniło się w XII wieku. Dziś oprócz
Bułgarii cyrylica jest używana m.in. w Rosji,
Białorusi, Ukrainie i Serbii.

Warna na styku kultur
Prawdziwa skarbnica wielu cennych zabytków, położona na malowniczym wybrzeżu Morza Czarnego. Jedno
z najstarszych miast Europy, a jednocześnie nowoczesne i wielokulturowe, pełne życia i energii. Początki Warny sięgają VII wieku p.n.e. kiedy to znajdowała się tu niewielka grecka kolonia zwana Odessos, czyli czyli „miasto
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Prawosławny sobór katedralny w Warnie
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NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

✔✔ restauracje, kluby, dyskoteki i inne atrakcje tętniącego życiem Słonecznego Brzegu
✔✔ imponujące parki wodne Aquaparadise i Action Aquapark nieopodal Burgas
✔✔ rejs po rzece Ropotamo
✔✔ wyspa Bolshevik, na którą można przepłynąć łodzią
✔✔ trzy malownicze jeziora otaczające Burgas
✔✔ miejsce do uprawiania sportów wodnych: windsurfing i kitesurfing

N

ajwiększy i najbardziej rozrywkowy kurort w Bułgarii. Tutejsza piękna, piaszczysta plaża ma
aż 8 km długości i 100 m szerokości. Wzdłuż
miejscowości ciągnie się główny deptak, który stanowi
centrum Słonecznego Brzegu. Oprócz restauracji znajdziemy tu galerie ulicznych artystów i kolorowe stoiska
z pamiątkami.
W kurorcie nastawionym na zabawę nie brakuje luksusowych hoteli, kasyn, setek kawiarni, pubów, klubów i dyskotek. Ponadto, nie lada atrakcję stanowi nowoczesny
park wodny Action Aquapark z licznymi zjeżdżalniami,
wielkim basenem z falami i ponad 300-metrową sztuczną
rzeką. Wizyta w aquaparku dostarczy dużo frajdy i solidną
dawkę adrenaliny.

Antyczny Nessebar
Dziś Nessebar rozkwita jako atrakcja turystyczna ale może
się pochwalić antycznymi korzeniami. Jedno z najstarszych miast Europy, uznane za architektoniczny i archeologiczny rezerwat wpisane na listę zabytków UNESCO.
W V wieku p.n.e. powstała tam grecka kolonia. Magiczne
miejsce, które zauroczy każdego. Kiedy już nasycimy się
widokiem pięknej starówki, możemy odpocząć na przytulnej nessebarskiej plaży, zjeść pyszną szopską sałatkę
w jednej z wielu klimatycznych knajpek albo wybrać się
do ogromnego, nowoczesnego parku wodnego Aquaparadise.

Burgas miasto portowe
Ta dwustutysięczna metropolia jest malowniczo położona między trzema jeziorami lagunowymi: Mandreńskim,
Burgaskim i Atanasowskim, a zatoką Morza Czarnego.
Okoliczne akweny stanowią atrakcję dla ornitologów,
spotkać tu można ibisy, pelikany czy czaple. Ze względu na odmienne warunki naturalne okolice każdego ze

zbiorników zamieszkują nieco inne gatunki ptactwa. Nieopodal jezior znajdują się warzelnie soli, pod którymi podczas prac archeologicznych odkryto pozostałości osady
z czasów rzymskich.
W samym mieście atrakcją jest pełen palm i pięknych
kwiatów Park Nadmorski, którym po efektownych schodach można zejść na przylegającą główną plażę. Ze
względu na zawartość magnetytu charakteryzuje się ona
ciemnym, ale jednocześnie leczniczym piaskiem.
Burgas to także miasto festiwali – odbywa się tu między
innymi krajowa wystawa kwiatów „Flora”, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, Festiwal Rzeźby Piaskowej
„Sandfest”, a także festiwal muzyczny Spirit of Burgas.
Odwiedzając Burgas warto zwiedzić obiekty sakralne,
zwłaszcza Katedrę św. Cyryla i Metodego, Kościół Armeński, Katedrę Katolicką, cerkiew na Wyspie Świętej
Anastazji na Jeziorze Atanasowskim oraz cerkiew Świętej Marii Dziewicy i Świętego Iwana Rylskiego.
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BUŁGARIA

WYCIECZKI FAKU

LTATYWNE

B

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

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.

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

Nessebar - kulturalne dziedzictwo

Nessebar z degustacją wina
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.

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

EU RO PE JS KI E O BL IC ZE TU RC JI

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.

Jeep Safari

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.

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.

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

BUŁGARIA

Sol Luna Bay
HVD Club Hotel Miramar

Słoneczny
Brzeg

Hrizanthema
Kotva
Trakia Plaza

Nessebar

SŁONECZNY BRZEG

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

Elenite

Ravda

Sol Nessebar Bay & Mare
Sol Nessebar Palace

Royal Helena Park
Royal Helena Sands
Ivana Palace
Victoria Palace
Dit Evrika Beach Club
Avenue Deluxe

Bohemi
Bourgas Beach
Chaika Resort
Diamond
Iberostar Sunny Beach
Imperial Resort
Izola Paradise
Kalofer
Lion
Mpm Kalina Garden
Nessebar Beach
Riu Helios
Barcelo Royal Beach

Pomorie

zatoka Burgaska

Burgas

Morze Czarne

Kavarna
Balczik

Albena
.Com Hotel
Kompas & Panorama

ZŁOTE PIASKI

Glarus
Marina Grand Beach
Melia Grand Hermitage

Złote Piaski

Double Tree By Hilton
Dolce Vita
Helios Spa

Św. Konstantyn
Varna
VARNA
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Aqua Azur
Dolphin
Estreya Palace Residence
Grand Varna

zatoka
Warneńska
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Excelsior
Gladiola Star
Joya Park
Kristal
Odessos Park
Perla
Th Zdravets
Th Tsarevets

Morze Czarne

PRZY PLAŻY

ZJEŻDŻALNIE

WI-FI GRATIS

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

X

X

X

X

2-12 lat

SOL NESSEBAR PALACE

5

X

X

X

X

2-12 lat

140

HVD CLUB HOTEL MIRAMAR

4

X

X

X

X

2-12 lat

X

X

X

X

2-12 lat

X

2-12 lat

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

ALL INCLUSIVE

4

139

POLSKIE
ANIMACJE

SOL NESSEBAR BAY & MARE

STANDARD

138

LISTA HOTELI – BUŁGARIA
SŁONECZNY BRZEG

141

SOL LUNA BAY

4

142

ROYAL HELENA SANDS

5

143

ROYAL HELENA PARK

144

X

4+

X

X

2-12 lat

RIU HELIOS

4

X

X

2-12 lat

X

2-12 lat

X

2-12 lat

145

IBEROSTAR SUNNY BEACH

4

X

146

VICTORIA PALACE

5

X

147

BARCELO ROYAL BEACH

5

X

148

DIT EVRIKA BEACH CLUB

4

X

X

X

150

ROYAL CLUB VICTORIA - ANDALUCIA ELENITE

4

X

X

X

X

2-12 lat

151

ROYAL CLUB VICTORIA - ATRIUM BEACH ELENITE

4

X

X

X

X

2-13 lat

152

ROYAL CLUB VICTORIA - ROYAL PARK ELENITE

4

X

X

X

X

2-12 lat

X
X

2-12 lat

2-12 lat

153

KOTVA

4

X

154

AVENUE DELUXE

4

X

X

2-7 lat

155

HRIZANTHEMA

4

X

X

2-13 lat

156

TRAKIA PLAZA

4

X

X

2-13 lat

157

CHAIKA RESORT

4

X

158

NESSEBAR BEACH

3

X

159

DIAMOND

4

X

160

MPM KALINA GARDEN

4

X
X

161

IZOLA PARADISE

4

162

LION

4

163

BOHEMI

3

X

164

BOURGAS BEACH

4

X
X

X

X

2-6 lat

2-6 lat

X

2-7 lat

2-12 lat
X

2-12 lat
2-13 lat

X

2-12 lat
2-13 lat

X

2-12 lat
2-12 lat

X

X

2-12 lat

165

IMPERIAL RESORT

4

166

KALOFER

3

X

2-12 lat

167

IVANA PALACE

3

X

2-13 lat

X

2-13 lat

X

2-12 lat

ZŁOTE PIASKI

168

DOLCE VITA

4

X

169

MELIA GRAND HERMITAGE

5

X

170

DOUBLE TREE BY HILTON

4

X

171

MARINA GRAND BEACH

5

X

X

X

X

X

2-13 lat

X

2-13 lat

X

2-14 lat

172

EXCELSIOR

4

X

X

2-13 lat

173

KRISTAL

4

X

X

2-13 lat

174

ODESSOS PARK

4

X

175

GLARUS

4

X

176

JOYA PARK

4

X

177

GLADIOLA STAR

4

X

178

HELIOS SPA

4

X

2-13 lat
X

2-13 lat
X

2-13 lat

X

2-13 lat

2-14 lat

179

PERLA

3

X

2-13 lat

180

TH TSAREVETS

2

X

2-12 lat

181

TH ZDRAVETS

3+

X

182

DOLPHIN

4

X

2-12 lat
X

X

2-13 lat

183

GRAND VARNA

5

X

X

2-13 lat

184

AQUA AZUR

4

X

X

2-13 lat

185

ESTREYA PALACE RESIDENCE

4

X

X

2-13 lat

186

.COM HOTEL

3

X

X

2-13 lat

187

KOMPAS & PANORAMA

3

X

X

2-13 lat
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2-6 lat
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BUŁGARIA
NESSEBAR

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Sol Nessebar Bay & Mare

AQUA
PARK

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

PRZYKŁADOWY POKÓJ

138

35 km od międzynarodowego lotniska w Burgas.
Na terenie hotelu znajduje się restauracja główna, 5 restauracji à la carte,
2 bary, basen odkryty, aquapark
(6 zjeżdżalni). Interesujący program
animacyjny oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta.
Parasole, leżaki i ręczniki. Zejście
z klifu schodami.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację centralną, mini bar, sejf, telefon, TV, łazienkę (prysznic, suszarka, WC),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, 5 restauracji
à la carte, 2 bary
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana rezerwacja.
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∞ śródziemnomorska, hiszpańska,
włoska, niemiecka, japońska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zamek z dwoma
zjeżdżalniami
∞ mini klub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw, krzesełka w restauracji
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ bilard, animacje
∞ siłownia, jacuzzi
∞ centrum SPA
∞ siatkówka plażowa
∞ dyskoteka
∞ sala telewizyjna
∞ 3 korty tenisowe
∞ centrum sportów wodnych na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Sol Nessebar Palace

BUŁGARIA
NESSEBAR

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Pięciogwiazdkowy hotel Sol Nessebar Palace 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. Rozbudowane zaplecze sportowo-rekreacyjne, animacje dla
dzieci i dorosłych oraz park wodny charakteryzujący się bajkową scenerią i feerią
barw to niewątpliwe zalety tego hotelu.

Restauracje à la carte: Wymagana rezerwacja.
∞ śródziemnomorska, hiszpańska,
włoska, niemiecka, japońska

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1996 r. Odnowiony
w 2010 r. oraz w 2014 r.
Położenie: południowa część Nessebar, 2,5 km od zabytkowej części
miasta, 2 km od Rawdy, 8 km od
centrum Słonecznego Brzegu, 35 km

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zamek z dwoma zjeżdżalniami,
brodzik, plac zabaw
∞ mini klub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ krzesełka w restauracji

od międzynarodowego lotniska
w Burgas. Na terenie znajdują się:
restauracja główna, 5 restauracji à la
carte, 2 bary, basen odkryty, aquapark (6 zjeżdżalni), kompleks sal
konferencyjnych, sala telewizyjna. Interesujący program animacyjny oraz
zaplecze rekreacyjno-sportowe.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta.
Parasole, leżaki i ręczniki. Zejście
z klifu schodami.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku
głównym. Wyposażone są w klimatyzację centralną, mini bar, sejf, telefon,
TV, łazienkę (prysznic, suszarka, WC),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, 5 restauracji à la carte,
2 bary, snack bar
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe

PRZYKŁADOWY POKÓJ

139

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ rzutki, bilard
∞ siłownia, jacuzzi
∞ 3 korty tenisowe
∞ siatkówka plażowa, centrum SPA
∞ animacje, dyskoteka
∞ centrum sportów wodnych na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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BUŁGARIA
OBZOR

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

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

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2006 r.
Położenie: w dzielnicy hotelowej
miejscowości turystycznej Obzor,
ok. 1,5 km od centrum miasta, ok.
10 km od rezerwatu przyrody „Irakili”
z bogatą roślinnością i piękną plażą,
65 km od portu lotniczego w Varnie,
ok. 65 km od portu lotniczego
w Burgas
Na terenie hotelu znajduje się restauracja, bary, 2 restauracje à la
carte, sejf w recepcji, basen kryty,
3 baseny odkryte.
PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta.
PRZYKŁADOWY POKÓJ
Parasole, leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach. Wyposażone są w klimatyzację centralną, sejf, mini bar, telefon,
TV, łazienkę (suszarka, prysznic,
WC), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje superior
∞ suity
∞ junior suity
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracje
à la carte, lobby bar, bar nad
basenem, bar z przekąskami
Ultra All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek

∞ lokalne i wybrane importowane
napoje bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ włoska, międzynarodowa
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zjeżdżanie wodne
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw, mini disco
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, siatkówka plażowa

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

Sol Luna Bay

BUŁGARIA
OBZOR

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

POKOJE

5

dla
rodzinychh
w yc

bow
sobo
-o
-oso

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

∞ pokoje rodzinne
∞ pokoje typu studio dla max 2+2
lub 3 os., suity dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna,
restauracje à la carte, bary
(w tym bar z przekąskami)
All Inclusive (10:00-22:30)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, przekąski,
podwieczorek, kolacja
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ bułgarska, tradycyjna włoska,
hiszpańska, francuska

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

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

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ mini disco
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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141

BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

PRZY PLAŻY

✓

WIFI GRATIS

Royal Helena Sands
Pięciogwiazdkowy hotel Helena Sands położony jest w Słonecznym Brzegu, bezpośrednio przy
szerokiej, piaszczystej plaży. Słynie z wyjątkowej jakości usług, wyśmienitej kuchni i wyjątkowej
oferty zabiegów relaksujących i upiększających, jakie oferuje hotelowe centrum SPA. Niewątpliwą
zaletą hotelu jest również jego otoczenie - park wokół sprawia, że hotel zdaj się leżeć w oazie
zieleni - z dala od zgiełku kurortu.

Na terenie znajdują się: restauracja,
restauracja à la carte, 3 bary, 2 sale
konferencyjne, dwa baseny odkryte,
basen kryty, sklepy.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta.
Parasole, leżaki.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2005 r.
Położenie: Północny Słoneczny
Brzeg, 32 km od lotniska.
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POKOJE
Zlokalizowane są w siedmiopiętrowym
budynku głównym. Wyposażone są
w klimatyzację centralną, mini bar,
sejf, telefon, TV, łazienkę (wanna lub
prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje junior suite
∞ suita
∞ dublex suita SPA

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja
à la carte, bary (m.in. lobby bar,
bar przy basenie, bar przy plaży)
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik i wydzielony
basen dla dzieci
∞ plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie

142

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ siłownia, sauna
∞ animacje, muzyka na żywo
∞ gry na automatach
∞ korty tenisowe
∞ łaźnia turecka
∞ centrum SPA, salon piękności
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Royal Helena Park

BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Położony w zielonym, zadbanym ogrodzie hotel oferuje odpoczynek nad dużym
basenem, gdzie można spędzić błogo czas w promieniach bułgarskiego słońca
lub relaksować się w cieniu pięknych drzew. Fakt, że jest on położony z dala od
zgiełku, sprawia że jest zacisznie i spokojnie. Smaczna kuchnia, wachlarz zajęć
sportowo-rekreacyjnych oraz animacje w mini klubie dla dzieci są jednymi z licznych atutów tego hotelu.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2004 r.
Położenie: Północny Słoneczny
Brzeg, 32 km od lotniska.
Na terenie hotelu znajduje się restauracja, restauracja à la carte, 3 bary,
2 sale konferencyjne, dwa baseny
odkryte, basen kryty, sklepy.
PLAŻA
100 m od hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, leżak. Przejście
do plaży przez teren hotelu Royal
Helena Sands.
POKOJE
Zlokalizowane są w sześciopiętrowym budynku głównym.

Wyposażone są w klimatyzację centralną, mini bar, sejf, telefon, TV, łazienkę (wanna lub prysznic, WC),
balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje superior
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja
à la carte, bary
Ultra All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ obiady
∞ kolacje
∞ przekąski, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik i wydzielony
basen dla dzieci
∞ plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini
klubie dla dzieci
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, korty tenisowe
∞ siłownia, sauna
∞ rzutki, bilard
∞ animacje, muzyka na żywo
∞ gry na automatach
∞ łaźnia turecka
∞ centrum SPA, salon piękności
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

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

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Riu Helios
Należący do znanej i cenionej przez turystów sieci hotelowej RIU hotel, znajduje się w jednym
z najpopularniejszych nadmorskich kurortów Bułgarii - Słonecznym Brzegu. Gościnna atmosfera,
komfortowe pokoje oraz smaczna lokalna kuchnia to cechy rozpoznawcze tego hotelu. RIU Helios
polecany jest rodzinom, parom i grupom przyjaciół, które pragną spędzić wakacje nad turkusowym
morzem i dobrze się bawić dzięki interesującej ofercie sportowo-rekreacyjnej.

POKOJE
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony
w 2013 r.
Położenie: Słoneczny Brzeg, 30 km od
międzynarodowego lotniska w Burgas.
Na terenie hotelu znajduje się restauracja główna, 2 restauracje à la carte,
3 bary, 2 baseny odkryte, sala konferencyjna, sala telewizyjna.
PLAŻA
50 m od hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, leżaki i ręczniki.
Przejście do plaży przez promenadę.
POKOJE
Zlokalizowane są na terenie hotelu.
Wyposażone są w klimatyzację
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centralną, mini bar, sejf, telefon, TV, łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka,
WC), większość pokoi z balkonem.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, 2 restauracje à la carte,
2 bary, snack bar
Ultra All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski i podwieczorek
∞ lokalne i wybrane importowane
napoje bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana rezerwacja.
∞ bułgarska i orientalna

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki
∞ mini klub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ krzesełka w restauracji
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ bilard
∞ siłownia
∞ jacuzzi
∞ siatkówka plażowa
∞ animacje
∞ centrum SPA

144

∞ 3 korty tenisowe
∞ dyskoteka
∞ centrum sportów wodnych na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Iberostar Sunny Beach

Pełen atrakcji kompleks wakacyjny, który oferuje swoim Gościom rozbudowane
zaplecze sportowo-rekreacyjne i ciekawe animacje dla dzieci i dorosłych. Położona
niedaleko piaszczysta plaża oraz turkusowe wody Morza Czarnego to wszystko
czego potrzeba aby rodzinne wakacje w tym hotelu były udane.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony
w 2013 r.
Położenie: Słoneczny Brzeg, 30 km
od międzynarodowego lotniska
w Burgas.
Na terenie hotelu znajduje się restauracja główna, 2 bary, 2 baseny
odkryte (jeden ze zjeżdżalnią dla dorosłych), basen kryty.
PLAŻA
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, leżaki i ręczniki.
Przejście do plaży przez ulicę.

POKOJE
Zlokalizowane są na terenie hotelu.
Wyposażone są w klimatyzację centralną, mini bar, telefon, TV, łazienkę
(wanna lub prysznic, suszarka, WC),
większość pokoi z balkonem.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje rodzinne

∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana rezerwacja.
∞ bułgarska i orientalna

WYŻYWIENIE
∞ restauracja, 2 bary, snack bar
All Inclusive (11:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski i podwieczorek

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ mini klub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ klub dla nastolatków w wieku 13-18 lat
∞ krzesełka w restauracji
∞ menu w restauracji

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

BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ kort tenisowy
∞ siłownia
∞ dyskoteka
∞ rzutki
∞ bilard
∞ siatkówka plażowa
∞ animacje
∞ centrum SPA, jacuzzi
∞ centrum sportów wodnych na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

Victoria Palace

Położony na rozległym terenie 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.
Po dniu spędzonym nad basenem lub na plaży nadmorski kurort kusił będzie typowo miejskimi atrakcjami jak restauracje, dyskoteki, bary oraz szaleństwem zakupów.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2005 r.
Położenie: Słoneczny Brzeg, 30 km od
międzynarodowego lotniska w Burgas.
Na terenie hotelu znajduje się restauracja główna, 2 restauracje à la carte,
3 bary, basen odkryty, basen kryty,
sala konferencyjna.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

146

PLAŻA
10 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, leżaki i ręczniki.
Przejście do plaży przez promenadę.
POKOJE
Zlokalizowane są na terenie hotelu.
Wyposażone są w klimatyzację centralną, mini lodówkę, sejf, telefon,

TV, łazienkę (wanna lub prysznic,
suszarka, WC), większość pokoi
z balkonem.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje typu studio
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, 3 bary
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
tylko do śniadania
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski i podwieczorek
∞ lokalne i wybrane importowane
napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana rezerwacja.
∞ włoska, międzynarodowa
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
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Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ krzesełka w restauracji
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ dyskoteka
∞ siatkówka plażowa
∞ sala telewizyjna
∞ biblioteka
∞ centrum SPA
∞ siłownia
∞ tenis stołowy
∞ rzutki, bilard
∞ centrum sportów wodnych na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Barcelo Royal Beach

BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Barcelo Royal Beach to nowoczesny kompleks hotelowy zlokalizowany
blisko plaży w centralnej części najpopularniejszego bułgarskiego kurortu
- Słoneczny Brzeg. Hotel oferuje swoim Gościom wiele możliwości zakwaterowania, ciekawy program animacyjny oraz zajęcia sportowe. Przyjazna
atmosfera kompleksu gwarantuje relaks i niezapomniane wakacje.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2004 r.
Położenie: Słoneczny Brzeg, 30 km
od lotniska.
Na terenie znajdują się: restauracja,
restauracja à la carte, 3 bary, sale
konferencyjne, centrum biznesowe,
2 baseny odkryte, basen kryty, recepcja z sejfem, sklepy.

PLAŻA
50 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w ośmiopiętrowym
budynku głównym. Wyposażone są
w klimatyzację centralną, mini bar,
sejf, telefon, TV, łazienkę (wanna lub
prysznic, WC), balkon.

Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje residental
∞ pokoje executive suite
∞ pokoje residental suite 1B, 2B
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja
à la carte, 3 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiady i kolacje
∞ przekąski, podwieczorek
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe lokalne
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja
∞ śródziemnomorska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik i wydzielony basen dla dzieci
∞ plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
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AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ siłownia
∞ sauna, jacuzzi
∞ animacje
∞ gry na automatach, bilard
∞ łaźnia turecka
∞ centrum SPA
∞ salon piękności
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

Dit Evrika Beach Club
DIT Evrika Beach Club to 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. Aquapark dla dzieci
i dorosłych, dobrze rozwinięta infrastruktura i przyjazna atmosfera panująca w tym bułgarskim
kurorcie zapewniają niezapomniane chwile odprężenia i relaksu.

AQUA
PARK

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2001 r.
Położenie: Słoneczny Brzeg, 29 km
od lotniska w Burgas.
Na terenie hotelu znajduje się
5 restauracji (w tym 3 à la carte),
6 barów, 2 baseny odkryte (główny
i relaksacyjny), 2 zjeżdżalnie wodne,
sejf w recepcji, pralnia, recepcja
24h. Program animacyjny, w tym
animator dla dzieci oraz zaplecze
rekreacyjno-sportowe dla osób
aktywnych.
PLAŻA
Przy plaży, prywatna, piaszczysta. Parasole i leżaki. Przejście do
plaży przez promenadę. Beach Bar
na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację centralną, mini bar, sejf, telefon, TV, łazienkę (suszarka, wanna lub prysznic,
WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje typu studio
∞ pokoje rodzinne
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje
à la carte, 6 barów
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
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∞ wybrane napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ azjatycka, bułgarska i włoska
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ wykwalifikowani opiekunowie
i animatorzy zabaw
∞ zajęcia w mini klubie dla
dzieci w wieku 4-12 lat
∞ mini disco
∞ przedstawienia z udziałem dzieci
∞ plac zabaw: zjeżdżalnie, huśtawki
∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
∞ basen z aquaparkiem dla dzieci
oraz duży aquapark dla nastolatków
∞ menu dla dzieci, krzesełka
w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ tenis stołowy
∞ siatkówka plażowa
∞ animacje, kort tenisowy
∞ muzyka na żywo
∞ salon piękności
∞ sauna, masaże
∞ jacuzzi, łaźnia turecka
∞ sporty wodne na plaży
∞ bilard
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Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJ

BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG
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BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Royal Club Victoria – Andalucia Elenite

AQUA
PARK

POLSKIEE
J

ANIMAC J

Hotel Royal Club Victoria - Andalucia Elenite położony przy pięknej szerokiej plaży
to ciekawa propozycja na spędzenie rodzinnych wakacji. Obiekt oferuje wiele
atrakcji dla najmłodszych, urozmaicony program z polskimi animacjami, zajęcia
w miniklubie, minidisco, aquaparki, zjeżdżalnie i baseny dla dzieci, a wszystko to
w malowniczej scenerii morskiego krajobrazu.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony
w 2010 r.
Położenie: Elenite, 9 km od Słonecznego Brzegu, 15 km od Nessebar,
45 km od lotniska w Burgas. Hotel
usytuowany na 2 600 m2.
Na terenie znajdują się: restauracja
główna i 2 à la carte w kompleksie
Royal Club, 2 bary, 2 sale konferencyjne, mini market, basen odkryty.
Aquapark - basen odkryty z 7 zjeżdżalniami w kompleksie Royal Club.
Urozmaicony program animacyjny,
w tym polskojęzyczny animator dla
dzieci oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.

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

PRZYKŁADOWY POKÓJ

150

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla
dzieci od 23.06 do 15.09
∞ wykwalifikowani opiekunowie
i animatorzy zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat, m.in.:
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zajęcia plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe
∞ mini klub jest wspólny dla całego
kompleksu Royal Club Victoria
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ mini disco, przedstawienia
z udziałem dzieci
∞ duży plac zabaw:
zjeżdżalnie, huśtawki
∞ basen z aquaparkiem dla
dzieci i nastolatków (wspólny
dla czterech obiektów)
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka plażowa
∞ animacje
∞ centrum SPA
∞ salon piękności
∞ masaże, jacuzzi, sauna
∞ siłownia
∞ korty tenisowe
∞ bilard, kręgle
∞ mini golf
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Royal Club Victoria – Atrium Beach Elenite

BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

AQUA
PARK

POLSKIE

ANIMACJE

Słoneczny kurort ROYAL CLUB VICTORIA - ATRIUM BEACH ELENITE może
pochwalić się bajkowym aquaparkiem oraz ciekawą ofertą sportowo-rekreacyjną
dla aktywnych. Urozmaicony program animacji, zarówno dziennych jak
i wieczornych wprowadza wakacyjny klimat i zapewnia rozrywkę wszystkim
gościom. Na najmłodszych czekają inspirujące zajęcia w mini klubie z polskim
animatorem, kolorowy basen i duży plac zabaw. W czasie wakacyjnej beztroski
każdy z przyjemnością zrelaksuje się na plaży skąpanej w słońcu.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony
w 2010 r.
Położenie: Elenite, 9 km od Słonecznego Brzegu, 15 km od Nessebar,
45 km od lotniska w Burgas.
Na terenie znajdują się 2 restauracje
i 2 à la carte w kompleksie Royal Club,
2 bary, mini market, basen odkryty,
aquapark - basen odkryty z 7 zjeżdżalniami w kompleksie Royal Club.
Urozmaicony program animacyjny,
w tym polskojęzyczny animator dla
dzieci oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

POKOJE
Zlokalizowane s ą w budynku
głównym. Wyposażone są w klimatyzację centralną, sejf, mini bar,
telefon, T V, łazienkę (suszarka,
wanna lub prysznic, WC), balkon,
taras lub balkon francuski.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
WYŻYWIENIE
∞ 2 restauracje i 2 à la carte
w kompleksie Royal Club,
lobby bar, pool bar
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe

Restauracje à la carte:
Wymagana rezerwacja.
∞ bułgarska, owoce morza
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla
dzieci od 23.06 do 15.09
∞ wykwalifikowani opiekunowie
i animatorzy zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat, m.in.:
zajęcia plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe
∞ mini klub jest wspólny dla całego
kompleksu Royal Club Victoria
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ mini disco, przedstawienia
z udziałem dzieci
∞ duży plac zabaw:
zjeżdżalnie, huśtawki
∞ basen z aquaparkiem dla
dzieci i nastolatków (wspólny
dla czterech obiektów)
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka plażowa
∞ siłownia, animacje
∞ mini golf, centrum SPA
∞ salon piękności
∞ masaże, sauna, jacuzzi
∞ bilard, kręgle
∞ korty tenisowe
∞ sporty wodne na plaży
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DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Royal Club Victoria – Royal Park Elenite
POLSKIEE
J

ANIMAC J

AQUA
PARK

Słoneczny kurort ROYAL CLUB VICTORIA - ROYAL PARK ELENITE usytuowany
bezpośrednio przy szerokiej plaży, która kusi gorącym piaskiem i błękitem
morza. Goście wypoczywający w kompleksie Royal Club Elenite mogą
korzystać ze wszystkich atrakcji pobliskiego aquaparku Atlantida, co stanowi
niewątpliwą atut wakacyjnego pobytu w tym obiekcie.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r.
Położenie: Ele n ite , 9 k m o d
S ł o n e c zn e g o B r ze g u , 1 5 k m
od Nessebar, 45 km od lotniska
w Burgas.
Na terenie znajdują się 2 restauracje i 2 a la carte w Kompleksie
Royal Club, 2 bary, basen odkryty,
sala konferencyjna. Aquapark
- basen odkr yty z 7 zjeżdżalniami w kompleksie Royal Club.
Urozmaicony program animacyjny

oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.

Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki, ręczniki plażowe.

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

POKOJE
Zlokalizowane są na terenie hotelu.
Wyposażone są w klimatyzację
centralną, sejf, mini bar, telefon,
TV, łazienkę (suszarka, wanna lub
prysznic, WC), balkon, taras lub
balkon francuski.

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla
dzieci od 23.06 do 15.09
∞ wykwalifikowani opiekunowie
i animatorzy zabaw
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat, m.in.:
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zajęcia plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe
∞ mini klub jest wspólny dla całego
kompleksu Royal Club Victoria
∞ mini disco, przedstawienia
z udziałem dzieci
∞ duży plac zabaw:
zjeżdżalnie, huśtawki
∞ basen z aquaparkiem dla
dzieci i nastolatków (wspólny
dla czterech obiektów)
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka plażowa, korty tenisowe
∞ salon piękności, centrum SPA
∞ masaże, sauna, jacuzzi
∞ siłownia, bilard, kręgle, mini golf
∞ animacje
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
2. dziecko do 6 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Kotva

BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

POLSKIEE
J

ANIMAC J

Hotel KOTVA to idealna propozycja dla amatorów wodnych szaleństw. Baseny
i parki wodne ze zjeżdżalniami dla dzieci i dorosłych zapewnią doskonała rodzinną
zabawę. Dogodna lokalizacja obiektu, blisko szerokiej plaży i starożytnego
miasta Nessebar wpisanego na listę UNESCO sprawia, że można idealnie połączyć
wypoczynek i zwiedzanie pięknego miasta, architektonicznej perły Bułgarskiej Riwiery.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1970 r. Odnowiony
w 2012 r.
Położenie: Południowy Słoneczny
Brzeg, 3 km od Centrum, 1 km od
Nessebaru. 20 km od lotniska.
Na terenie znajduje się restauracja
z tarasem, bar, 3 baseny odkryte, recepcja, sejf w recepcji, mini market.
Do hotelu należy aquapark. Atrakcyjny
program animacyjny, w tym polskojęzyczny animator dla dzieci oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla
osób aktywnych.

PLAŻA
250 m od hotelu, piaszczysta.
Parasole, leżaki i materace. Przejście
przez ulicę i wydmy
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 czteropiętrowych budynkach. Wyposażone
są w klimatyzację centralną, lodówkę telefon, TV, łazienkę (suszarka, prysznic, WC), balkon lub
brak balkonu.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ apartamenty
PRZYKŁADOWY POKÓJ

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja
à la carte, bary (m.in. lobby bar,
bar przy basenie)
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive (11:00-22:30)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiady, kolacje
∞ przekąski
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe lokalne

∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat,
m.in.: zajęcia plastyczne
∞ gry planszowe, teatrzyk,
zawody sportowe
∞ plac zabaw
∞ wydzielony basen dla dzieci,
∞ basen ze zjeżdżalniami
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ gry na automatach
∞ siłownia
∞ bilard
∞ sauna
∞ salon piękności

INTERNET
∞ Kącik internetowy płatny

DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 6 lat

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla
dzieci od 23.06 do 15.09
∞ wykwalifikowani opiekunowie
i animatorzy zabaw
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna

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

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Avenue Deluxe

Avenue Deluxe to nowy, gustownie urządzony hotel komfortowy zarówno dla
podróżujących młodych ludzi, jak również dla dojrzałych par oraz mniej licznych rodzin. Swoją doskonałą lokalizację zawdzięcza odpowiedniemu dystanowi
od centrum Słonecznego Brzegu - z dala od gwaru nocnych klubów i dyskotek.
Na szczegółną uwagę zasługuje przepięny PianoBar z muzyką na żywo co wyróżnia ten obiekt na tle pozostałych hoteli w tym regionie.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2014 r. Odnowiony
w 2016 r.
Położenie: 1,5 km od Słonecznego
Brzegu, 30 km od lotniska.
Na terenie znajdują się: restauracja,
bar, piano bar zewnętrzny, basen
odkryty, recepcja z sejfem.
PLAŻA
350 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, leżaki, materace.
Przejście przez ulicę.
POKOJE
Zlo ka lizowan e s ą w b u d y nku
głównym. Wyposażone w klima-
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tyzację centralną, mini lodówkę,
mały aneks kuchenny, telefon, TV,
łazienkę (wanna lub prysznic, WC),
balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje studio, apartamenty

∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bary
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
do śniadania
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ wydzielony basen dla dzieci
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ bilard
∞ salon SPA
∞ jacuzzi
∞ sauna
∞ gry na automatach
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DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 7 lat
2. dziecko do 7 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
PRZYKŁADOWY POKÓJ

Hrizanthema

BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

POLSKIEE
J

ANIMAC J

Kompleks hotelowy Hrizanthema zlokalizowany pośród zieleni, blisko szerokiej,
piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do morza. Idealny wybór na słoneczne wakacje w rodzinnym gronie. Polskie animacje, interesujące zajęcia w miniklubie, basen
z wydzieloną częścią dla dzieci to wszystko zapewni najmłodszym gościom pobyt
pełen atrakcji i beztroskiej zabawy. Dorośli zaś mogą spróbować szczęścia w hotelowym kasynie bądź wybrać się do pobliskiego parku wodnego Action Aquapark.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r.
Położenie: 500 m od Słonecznego
Brzegu, 20 km od lotniska w Burgas.
Na terenie znajdują się: restauracja,
bary, basen odkryty, recepcja 24h,
sejf w recepcji. Interesujący program
animacyjny, w tym polskojęzyczny animator dla dzieci oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób
aktywnych.
PLAŻA
150 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, leżaki. Przejście do
plaży przez ulicę.

POKOJE
Zlokalizowane są w ośmiopiętrow ym budynku głównym.
Wyposażone są w klimatyzację
centralną, mini bar, telefon, TV, łazienkę (suszarkę, prysznic, WC),
balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja
à la carte, bary (m.in. lobby
bar, bar przy basenie)
All Inclusive (10:00-23:30)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja, w formie
bufetu w restauracji głównej

PRZYKŁADOWY POKÓJ

∞ przekąski
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ rybna, bułgarska i włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla
dzieci od 23.06 do 15.09
∞ wykwalifikowani opiekunowie
i animatorzy zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat, m.in.:
zajęcia plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw, wydzielony
basen dla dzieci
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy
∞ siłownia, masaż
∞ animacje
∞ kasyno
∞ salon piękności
∞ sauna
∞ jacuzzi
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KASYNO

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

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Trakia Plaza

POLSKIEE
J

ANIMAC J

PRZYKŁADOWY POKÓJ

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

Wyposażone są w klimatyzację centralną, mini bar, telefon, TV, łazienkę
(suszarka, prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bary
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe

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

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

POKOJE
Zlokalizowane są w dziewięciopiętrowym budynku głównym.

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla
dzieci od 23.06 do 15.09
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∞ wykwalifikowani opiekunowie
i animatorzy zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat, m.in.:
zajęcia plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ mini disco z udziałem dzieci
∞ plac zabaw, basen ze zjeżdżalniami
∞ wydzielony basen dla dzieci
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ jacuzzi, masaż
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
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Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Chaika Resort

BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

Korzystnie położony czterogwiazdkowy hotel - w centrum Słonecznego Brzegu i jednocześnie tuż przy
piaszczystej plaży i krystalicznych wodach Morza Czarnego. Jest to doskonała oferta dla tych, którzy pragną
spędzać wakacyjny czas na plaży nie rezygnując z atrakcji, jakie oferuje ta ciekawa nadmorska miejscowość.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2000r. Odnowiony
w latach 2010 oraz 2012 r.
Położenie: Słoneczny Brzeg, 30 km
od lotniska.
Na terenie znajdują się: restauracja,
restauracja tematyczna, restauracja
à la carte, 4 bary, recepcja, 2 baseny
odkryte, basen kryty.
PRZYKŁADOWY POKÓJ

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki. Przejście przez teren
hotelu i deptak.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynkach
Metropol, Arkadia, Beach. Wyposażone
w klimatyzację centralną, mini bar,
TV, telefon, sejf, łazienkę (wanna lub

prysznic, WC), balkon, taras lub balkon
francuski.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje studio
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja
tematyczna (dla gości AI),
restauracja à la carte, bary
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
do śniadania
All Inclusive (10:00-22:30)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja,
∞ przekąski w wybranych barach
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe lokalne
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Kącik internetowy płatny
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Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik wydzielony przy basenie
głównym
∞ mini klub dla dzieci
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ fitness
∞ animacje (kilka dni w tygodniu)
∞ gry na automatach
∞ bilard
∞ salon odnowy biologicznej

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

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Nessebar Beach

Hotel Nessebar Beach to całkowicie odnowiony i 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. Ponadto uprzejma obsługa i smaczna kuchnia sprawia, że jest to doskonała
propozycja dla spragnionych wakacyjnego odpoczynku.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1970r. Gruntownie
odnowiony w latach 2002 oraz 2009
i 2013 r.
Położenie: 1 km od Słonecznego
Brzegu, 28 km od lotniska. Na terenie
znajdują się: restauracja, 3 estauracje

à la carte, 2 bary, basen odkryty, recepcja z sejfem.
PLAŻA
70 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, leżaki. Przejście
przez wydmy i rezerwat przyrody.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

POKOJE
Zlokalizowane są w kilku trzypiętrowych budynkach. Wyposażone
w klimatyzację centralną, mini lodówkę, telefon, TV, łazienkę (wanna
lub prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje typu lux
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bary
All Inclusive (10:00-22:30)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiady i kolacje,
przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ wydzielony basen dla dzieci
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∞ plac zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ siłownia
∞ bilard
∞ gry na automatach
∞ salon odnowy biologicznej
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Diamond

BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

ALL INCLUSIVE

✓

Czterogwiazdkowy, miejski hotel Diamond polecany jest 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 „Action Aquapark”,
osoby lubiące poznawać nowe smaki i aromaty zachwycą się smaczną kuchnią serwowaną w hotelowej restauracji, a wieczorem Słoneczny Brzeg kusić
będzie restauracjami, barami, dyskotekami oraz lokalnymi pamiątkami jakie
nabyć będzie można w pobliskich sklepikach i bazarach.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2002 r. częściowo
odnowiony w 2010, 2012 r.
Położenie: Słoneczny Brzeg, 30 km
od lotniska.
Na terenie znajdują się: restauracja
z tarasem, bar, 2 baseny odkryte, recepcja z sejfem, mini market.

POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopiętrowym
budynku głównym. Wyposażone
w klimatyzację centralną, mini lodówkę, telefon, TV, łazienkę (suszarka,
wanna lub prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje typu large

∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad i kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe lokalne

PLAŻA
250 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, leżaki i materace.
Przejście przez ulicę.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bary
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Kącik internetowy płatny

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ wydzielony basen dla dzieci
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ bilard
∞ gry na automatach
∞ siłownia
∞ salon piękności
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
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Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

MPM Kalina Garden

O
BLIcSeK
ntrum

mi ipalażsyta

Hotel MPM Kalina Garden usytuowany jest w samym sercu największego czarnomorskiego kurortu Słoneczny
Brzeg, zaledwie 200 m od szerokiej, piaszczystej plaży. Idealny wakacyjny wybór dla szukających rozrywki i zabawy w międzynarodowej atmosferze. Najmłodsi goście mają do dyspozycji wydzielony brodzik, plac zabaw oraz
atrakcje w mini klubie, dorośli zaś mogą w spokoju zrelaksować się w centrum odnowy biologicznej.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r.
Położenie: Sło n e c zny B r ze g ,
4,5 km od starożytnego miasta
N e s s e b a r, 7, 5 k m o d Ravd a ,
36 km od centrum Burgas, 26 km

PRZYKŁADOWY POKÓJ

160

od międzynarodowego lotniska
w Burgas.
Na terenie hotelu znajduje się restauracja z tarasem, 2 bary, basen
odkryty, recepcja 24h. Ciekawy
program animacyjny oraz zaplecze
rekreacyjno-sportowe.

PLAŻA
200 m od hotelu, piaszczysta.
Parasole, leżaki i materace. Przejście
przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w sześciopiętrowym
budynku głównym. Wyposażone są
w klimatyzację centralną, mini bar,
sejf, telefon, TV, łazienkę (suszarka,
WC, prysznic lub wanna), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ junior suity
WYŻYWIENIE
∞ restauracja z tarasem,
bistro, lobby bar
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
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INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw, animacje
∞ mini klub dla dzieci w wieku 4-12 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia na powietrzu, tenis stołowy
∞ rzutki, aerobik, minigolf animacje
∞ sauna, masaż, gry na automatach
∞ centrum odnowy biologicznej
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Izola Paradise

BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

ALL INCLUSIVE

Izola Paradise to nowoczesny 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. Na szczególną uwagę zasługuje wysoka jakość usług, przytulne pokoje, bogate zaplecze rekreacyjne oraz bardzo smaczna kuchnia.
PLAŻA
450 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, leżaki i materace.
Przejście przez ulicę.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r.
Położenie: Słoneczny Brzeg, 30 km
od lotniska.
Na terenie hotelu znajduje się restauracja z tarasem, bar, duży basen odkryty, recepcja z sejfem, mini market.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 czteropiętrowych budynkach. Wyposażone
w klimatyzację centralną, mini lodówkę, telefon, TV, łazienkę (suszarka, wanna lub prysznic, WC),
balkon.

Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje typu large
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bary
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad i kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe lokalne
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ wydzielony basen dla dzieci
∞ plac zabaw
∞ mini klub dla dzieci bez animacji
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, bilard
∞ gry na automatach
∞ centrum SPA, siłownia

PRZYKŁADOWY POKÓJ

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

✓

Lion

WIFI GRATIS

Nowoczesny, czterogwiazdkowy Lion położony jest z dala od zgiełku Słonecznego
Brzegu, co niewątpliwie jest zaletą i sprzyja spokojnemu wypoczynkowi. Do głównych atutów tego hotelu zalicza się nowoczesny, ekologiczny wystrój wnętrz, otwarta
i przyjazna obsługa oraz serwowane w hotelowej kuchni smaczne posiłki.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2005 r.
Położenie: Słoneczny Brzeg, 30 km
od lotniska.
Na terenie znajdują się: restauracja,
2 bary, basen odkryty, recepcja z sejfem.
PLAŻA
300 hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki. Przejście przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w czteropiętrowym
budynku głównym. Wyposażone
w klimatyzację centralną, mini bar,

telefon, TV, łazienkę (wanna lub
prysznic, WC), balkon, taras lub
balkon francuski.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje rodzinne
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bary (m.in.
lobby bar, bar przy basenie)
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
podczas śniadania

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ fitness
∞ tenis stołowy
∞ gry na automatach
∞ salon odnowy biologicznej
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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Bohemi

BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

ALL INCLUSIVE

✓

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.
HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2004 r.
Położenie: 1 km od Słonecznego
Brzegu, 30 km od lotniska.
Na terenie znajdują się: restauracja, bar, basen odkryty, recepcja
z sejfem, pralnia.
PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, leżaki, materace.
Przejście przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w czteropiętrow ym budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację centralną, mini lodówkę, telefon, TV,
łazienkę (wanna lub prysznic, WC),
balkon.

Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ apartamenty
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bary (m.in. lobby
bar wspólny z barem przy basenie)
All Inclusive (11:00-22:30)
Formuła zawiera
∞ śniadanie, obiady i kolacje, przekąski
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe lokalne
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ wydzielony basen dla dzieci
∞ plac zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

PRZYKŁADOWY POKÓJ

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ gry na automatach, bilard
∞ centrum SPA
∞ siłownia
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat

163

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

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

Bourgas Beach

Bourgas Beach to malowniczo położony tuż przy szerokiej, piaszczystej
plaży hotel. Jego lokalizacja - blisko plaży i jednocześnie blisko sklepów,
regionalnych restauracji i barów, interesujący wachlarz zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz doskonała kuchnia to niewątpliwe atuty, które sprawią
że wakacje w tym hotelu będą udane.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1968r. Gruntownie
odnowiony w latach 2000 oraz 2009
i 2014 r.
Położenie: 1 km od Słonecznego
Brzegu, 28 km od lotniska.

Na terenie hotelu znajdują się restauracja, restauracja à la carte, 2 bary,
sale konferencyjne, basen odkryty ze
zjeżdżalnią, recepcja z sejfem, sklepy.
PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w osiemnastopiętrowym budynku głównym .
Wyposażone w klimatyzację centralną, mini lodówkę, telefon, TV,
łazienkę (wanna lub prysznic, WC),
balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe

PRZYKŁADOWY POKÓJ

164

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bary (m.in.
lobby bar, bar przy basenie)
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad i kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe lokalne
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INTERNET
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ wydzielony basen dla dzieci
∞ plac zabaw
∞ mini klub
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ tenis stołowy
∞ bilard, gry na automatach
∞ siłownia, sauna, jacuzzi
∞ basen o wymiarach olimpijskich
∞ salon odnowy biologicznej
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Imperial Resort

BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Położony w cichej i spokojnej okolicy, w pobliżu malowniczej plaży resort wakacyjny,
który powstał z hoteli Imperial oraz Amfora tworząc czterogwiazdkowy Imperial Resort. Hotel oferuje nie tylko niepowtarzalną architekturę i smaczną kuchnię, ale również komfortowy wypoczynek w jednym z najpopularniejszych w Bułgarii nadmorskich kurortów, jakim jest niewątpliwie Słoneczny Brzeg.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2005 r. Całkowicie
odnowiony w 2016 r.
Położenie: Słoneczny Brzeg, 30 km
od lotniska w Burgas.
Na terenie hotelu znajdują się 2 restauracje, bary, sejf w recepcji, sala
PRZYKŁADOWY POKÓJ

konferencyjna, 2 baseny odkryte,
basen kryty.
PLAŻA
100 metrów od hotelu, publiczna,
piaszczysta. Parasole, leżaki.
Przejście do plaży przez ulicę.

POKOJE
Zlokalizowane dziewięciopiętrowym
budynku głównym i w aneksie, wyposażone są w klimatyzację centralną, sejf, mini bar, telefon, TV,
łazienkę (suszarka, prysznic, WC),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje superior
∞ pokoje studio
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bistro, bary
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, przekąski,
podwieczorek, kolacja
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
INTERNET
∞ bezpłatne Wi-Fi w lobby
∞ płatny kącik internetowy
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Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ muzyka na żywo
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ centrum SPA
∞ jacuzzi
∞ sauna
∞ siłownia
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

Kalofer

WIFI GRATIS

Hotel Kalofer jest rodzinnym hotelem położonym w samym sercu Słonecznego
Brzegu. Prowadzony 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: 2006 r. Gruntownie
odnowiony w latach 2010/2011 r.
Położenie: 2 km od Słonecznego
Brzegu, 28 km od lotniska.
Na terenie hotelu znajduje się restauracja, bar, basen odkryty, recepcja
z sejfem, sklepy.
PLAŻA
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysta, parasole, leżaki. Przejście
przez wydmy i rezerwat przyrody.
POKOJE
Zlokalizowane są w trzypiętrowym
budynku głównym. Wyposażone są

w klimatyzację centralną, mini lodówkę, telefon, TV, łazienkę (wanna
lub prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje superior
∞ apartamenty

∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bary
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik ze zjeżdżalnią

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny
∞ Łącze kablowe w pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ centrum odnowy biologicznej
∞ jacuzzi, masaż
∞ siłownia
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat

PRZYKŁADOWY POKÓJ

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

BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

Położony w zachodniej części nadmorskiego kurortu Słoneczny
Brzeg trzygwiazdkowy hotel Ivana Palace to miejsce idealne dla
par oraz grupy przyjaciół pragnących wypocząć nad hotelowym
basenem lub plażując nad turkusowym morzem a wieczorem miło
spędzić czas na zakupach lub skosztować bułgarskich specjałów
w pobliskich restauracjach oraz barach.

Kategoria lokalna: 4
Data otwarcia: 2000 r.
Położenie: 2 km od Słonecznego
Brzegu, 30 km od lotniska w Burgas.
Na terenie hotelu znajduje się restauracja budynku i na wolnym powietrzu, 2 bary, sejf, sala konferencja,
basen odkryty.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Przejście do plaży przez ulicę.
Parasole, leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku
głównym. Wyposażone są w klimatyzację centralną, telefon, TV,
lodówkę, łazienkę (WC, wanna),
balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ apartamenty
WYŻYWIENIE
∞ restauracja budynku i na
wolnym powietrzu, 2 bary
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadania
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
do śniadania
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadania, obiadokolacja
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WIFI GRATIS

∞ wybrane napoje bezalkoholowe
do śniadania
Restauracje à la carte: Wymagana rezerwacja.
∞ bułgarsko-europejska
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ masaż, fryzjer, sauna, jacuzzi
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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BUŁGARIA
ZŁOTE PIASKI

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Dolce Vita

E
WYJĄTKOW

CENTRUM

SPA

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

PRZYKŁADOWY POKÓJ

168

od międzynarodowego lotniska
w Burgas. Hotel usytuowany na powierzchni 5 000 m2 .
Na terenie hotelu znajdują się 2 restauracje, bary, sala konferencyjna,
2 baseny odkryte (jeden z wydzieloną częścią dla dzieci), basen kryty.

PLAŻA
200 metrów od hotelu, piaszczysta.
Serwis plażowy i ręczniki. Przejście
do plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w ośmiopiętrowym
budynku głównym. Wyposażone są
w klimatyzację centralną, sejf, mini bar,
telefon, TV, łazienkę (suszarka, wanna
lub prysznic, WC), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje superior
∞ pokoje rodzinne
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja
à la carte, lobby bar, longe bar,
bar z przekąskami, bar przy basenie
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, późne śniadanie,
śniadanie kontynentalne, lunch
∞ kolacja, przekąski
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ bułgarska, azjatycka
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INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie dla
dzieci w wieku 4-12 lat, mini disco
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, kort tenisowy
∞ tenis stołowy, rzutki, boccia
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ siatkówka plażowa, centrum SPA
∞ koszykówka, animacje
∞ salon piękności, masaż
∞ sauna, jacuzzi, rowery
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Melia Grand Hermitage

BUŁGARIA
ZŁOTE PIASKI

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

A
P
S
Z
DLA D IECI

Pięciogwiazdkowy MELIA GRAND HERMITAGE to luksusowy i elegancki hotel położony przy publicznej,
piaszczystej plaży. Dzięki wysokiej jakości usług, doskonałym warunkom wypoczynku połączonego z relaksem,
odnową oraz ciekawej ofercie atrakcji dla dzieci, zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagających
Gości. Na szczególną uwagę zasługuje niespotykana w innych hotelach usługa – SPA dla dzieci.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2008 r.
Położenie: Złote Piaski, 30 km od
lotniska w Varnie
Na terenie hotelu znajdują się 2 restauracje, 5 barów, 8 sal konferencyjnych, pralnia, basen odkryty,
PRZYKŁADOWY POKÓJ

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

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

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Double Tree By Hilton

Hotel Double Tree By Hilton to elegancki i całkowicie wyremontowany obiekt,
który łączy w sobie doskonałe warunki do pełnego wypoczynku oraz bliskość
centrum resortu i doskonałych zabiegów odnowy biologicznej, oferowanych
przez centrum Spa, jedno z największych w tym regionie. Na szczególną uwagę
zasługuje wysoka jakość usług oraz profesjonalna obsługa.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2010 r.
Położenie: Złote Piaski, 30 km od
lotniska w Varnie.
Na terenie hotelu znajdują się 2 restauracje, 4 bary, 5 sal konferencyjnych, pralnia, basen odkryty, basen
kryty, zjeżdżalnie wodne.
PLAŻA
300 m hotelu, prywatna, piaszczysta.
Parasole, leżaki i ręczniki. Przejście
do plaży przez ulicę
POKOJE
Zlokalizowane są w ośmiopiętrowym budynku. Wyposażone są

w klimatyzację centralną, sejf, mini
bar, telefon, TV, łazienkę (suszarka,
wanna lub prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje rodzinne
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja
kameralna, 4 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ późne śniadanie
∞ obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i zajęcia w mini
klubie dla dzieci
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka w restauracjach
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ kort tenisowy
∞ fitness
∞ animacje (6 dni w tygodniu)
∞ centrum SPA

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

Marina Grand Beach

BUŁGARIA
ZŁOTE PIASKI

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

WIFI GRATIS

Ten pięciogwiazdkowy, elegancki hotel to gwarancja udanych wakacji - wysoka
jakość usług, smaczna kuchnia, bogata oferta zabiegów w hotelowym centrum
SPA to bezsprzeczne atuty tego hotelu. Położenie tuż przy plaży oraz niedaleko centrum bułgarskiej stolicy lata - Złotych Piasków, sprawia, że nie można
się tutaj nudzić.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2002 r.
Położenie: Złote Piaski, 30 km od
lotniska w Varnie.
Na terenie hotelu znajdują się 2 restauracje, 4 bary, sale konferencyjne,
pralnia, basen odkryty, basen kryty.
PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki i ręczniki. Przejście
do plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w dziesięciopiętrowym budynku głównym.
Wyposażone są w klimatyzację

centralną, sejf, mini bar, telefon,
TV, łazienkę (suszarka, wanna lub
prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje typu Suita
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja
kameralna, 4 bary
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie
∞ obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka w restauracjach
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ tenis stołowy
∞ bilard, rzutki
∞ centrum SPA i balneoterapii
∞ fitness, masaż, siłownia
∞ sauna, jacuzzi

DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 14 lat
2. dziecko do 6 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl

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

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Excelsior

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

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

PLAŻA
450 metrów od hotelu, prywatna,
piaszczysta. Parasole, leżaki i ręczniki.
Przejście do plaży przez ulicę.

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw
∞ brodzik
∞ animacje

POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopiętrowym
budynku. Wyposażone są w klimatyzację centralną, sejf, mini bar, telefon,
TV, łazienkę (suszarka, wanna lub
prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje rodzinne
∞ pokoje superior

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ bilard
∞ animacje
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ fitness kącik
∞ sauna, jacuzzi
∞ kort tenisowy
∞ siłownia

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny
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DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Kristal

BUŁGARIA
ZŁOTE PIASKI

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

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 ciekawy wybór zabiegów dla ciała i duszy
w hotelowym centrum SPA.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r.
Położenie: Złote Piaski, 30 km od lotniska w Varnie.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Na terenie hotelu znajdują się 2 restauracje, 2 bary, pralnia, basen
odkryty, basen kryty.

PLAŻA
550 metrów od hotelu, prywatna,
piaszczysta. Parasole, leżaki i ręczniki. Przejście do plaży przez ulicę.

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny

POKOJE
Zlokalizowane są w siedmiopiętrowym budynku. Wyposażone są
w klimatyzację centralną, sejf, mini
bar, telefon, TV, łazienkę (suszarka,
wanna lub prysznic), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje rodzinne
∞ pokoje superior

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

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja
à la carte, 2 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad
∞ kolacja, przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ międzynarodowa
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AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, kort tenisowy
∞ rzutki, boccia, bilard
∞ animacje, siłownia
∞ centrum SPA, masaż, sauna, jacuzzi
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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BUŁGARIA
ZŁOTE PIASKI

✓

Odessos Park

ALL INCLUSIVE

Tarasowo położony Odessos Park to, wygodny hotel, usytuowany w samym centrum
życia Złotych Piasków. Na szczególną uwagę zasługuje lokalizacja - blisko sklepów i regionalnych restauracji, bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne oraz doskonała kuchnia.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1998 r., całkowicie
odnowiony w 2014 r.
Położenie: Złote Piaski, 30 km od lotniska w Varnie.

Na terenie hotelu znajdują się restauracja, 2 bary, pralnia, basen odkryty,
sejf w recepcji, basen kryty.

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Kącik internetowy płatny

PLAŻA
150 metrów od hotelu, prywatna,
piaszczysta. Parasole, leżaki i ręczniki.
Przejście do plaży przez ulicę.

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, wydzielony brodzik
przy basenie wewnętrznym
∞ plac zabaw
∞ animacje

POKOJE
Zlokalizowane są w czteropiętrowym budynku głównym. Wyposażone są w klimatyzację centralną, mini bar, telefon, TV,
łazienkę (suszarkę, wannę, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje deluxe
∞ pokoje rodzinne

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bistro, 2 bary
All Inclusive (11:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
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AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ rzutki, bilard, fitness
∞ animacje, muzyka na żywo
∞ centrum SPA, masaż, sauna
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Glarus

BUŁGARIA
ZŁOTE PIASKI

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

Rodzinny hotel Glarus, położony jest w wyjątkowej zatoce, bezpośrednio przy szerokiej piaszczystej plaży na
północnej części wybrzeża Morza Czarnego z dala od gwarnego centrum Złotych Piasków. Jego niewątpliwą
zaletą jest to, że łączy w sobie doskonałe warunki do wypoczynku oraz bliskość nadmorskiej natury - Parku
Narodowego „Złote Piaski” oraz zielonych, lesistych wzgórz, które zachęcają do pieszych wycieczek.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2006 r.
Położenie: Złote Piaski, 33 km od lotniska w Varnie.
PRZYKŁADOWY POKÓJ

Na terenie hotelu znajduje się restauracja, 2 bary, pralnia, sejf w recepcji,
basen odkryty.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta.
Parasole, leżaki i ręczniki. Przejście
do plaży przez promenadę.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację centralną, mini bar, telefon, TV, łazienkę
(suszarka, wanna, WC), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ apartamenty
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
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INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw, brodzik, animacje
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, animacje
∞ centrum SPA, masaż
∞ siłownia, sauna
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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BUŁGARIA
ZŁOTE PIASKI

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Joya Park

Charakteryzujący się nowoczesnym stylem architektonicznym czterogwiazdkowy Joya Park znajduje się
w Złotych Piaskach – w wyjątkowej zatoce w północnej części wybrzeża, w otoczeniu zielonych wzgórz.
Wyposażenie kompleksu zapewnia wszystkie udogodnienia zapewniające udane wakacji pośród parku przyrody i zielonej atmosfera. Wyposażenie kompleksu w nowoczesne udogodnienia oraz otoczenie pięknej
przyrody sprawi, że wakacje tutaj to będzie czas beztroskiego i błogiego wypoczynku.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2006 r.
Położenie: Złote Piaski, 30 km od lotniska w Varnie.
Na terenie hotelu znajduje się restauracja, 2 bary, recepcja z sejfem,
sala konferencyjna na 40 os., basen
odkryty.

PLAŻA
350 metrów od hotelu, publiczna,
piaszczysta. Parasole, leżaki.
Przejście do plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w głównym pięciopiętrowym budynku i w trzypiętrowym skrzydle. Wyposażone są
w klimatyzację centralną, sejf, mini

bar, telefon, TV, łazienkę (suszarka,
wanna lub prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje typu suite
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 bary
All Inclusive (11:00-22:00)
Formuła zawiera:

∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw, brodzik, animacje
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ gry planszowe, rzutki, bilard
∞ tenis stołowy
∞ kort tenisowy
∞ siłownia, masaż
∞ jacuzzi, sauna

PRZYKŁADOWY POKÓJ

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

BUŁGARIA
ZŁOTE PIASKI

✓

ALL INCLUSIVE

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: 2004r.
Położenie: Złote Piaski, 30 km od
lotniska w Varnie.
Na terenie hotelu znajdują się restauracja, 2 bary, pralnia, basen odkryty,
sejf na recepcji, sklep.
PRZYKŁADOWY POKÓJ

PLAŻA
50 metrów od hotelu, publiczna,
piaszczysta. Parasole, leżaki. Przejście
do plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w ośmiopiętrowym
budynku głównym. Wyposażone

są w klimatyzację centralną, mini
bar, telefon, TV, łazienkę (suszarka,
wanna lub prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje typu One Bedroom Suite
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 bary
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
do śniadania
All Inclusive (10:30-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
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AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ fitness
∞ siłownia
∞ salon piękności
∞ centrum SPA,
∞ masaż
∞ sauna
∞ animacje
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 14 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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BUŁGARIA
ZŁOTE PIASKI

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Helios SPA

Nowoczesny hotel Helios Spa łączy w sobie doskonałe warunki do pełnego wypoczynku oraz bliskość centrum popularnego wśród turystów nadmorskiego resortu Złote
Piaski, oferującego takie atrakcje jak jeden z najsłynniejszych eremickich klasztorów
skalnych, park narodowy „Złote Piaski” oraz uznawanej jest za jedną z najatrakcyjniejszych w Europie plaż. Dodatkowym atutem hotelu jest jedno z największych w tym regionie hotelowe centrum Spa, słynące z doskonałych zabiegów odnowy biologicznej.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2009 r.
Położenie: Złote Piaski, 30 km od lotniska w Varnie
Na terenie hotelu znajdują się 2 restauracje, 2 bary, pralnia, basen odkryty, basen kryty, sejf w recepcji.
PRZYKŁADOWY POKÓJ

PLAŻA
300 m hotelu, prywatna, piaszczysta.
Parasole, leżaki i ręczniki. Przejście
do plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w siedmiopiętrowym
budynku głównym. Wyposażone są

w klimatyzację centralną, mini bar, telefon, TV, łazienkę (suszarka, wanna
lub prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje rodzinne
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i mini klub dla dzieci
∞ łóżeczka na życzenie
∞ krzesełka w restauracjach
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, fitness
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∞ animacje (6 dni w tygodniu)
∞ centrum SPA, sauna, jacuzzi
∞ masaż, siłownia
∞ kort tenisowy
∞ bilard
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Perla

BUŁGARIA
ZŁOTE PIASKI

✓

ALL INCLUSIVE

Trzygwiazdkowy, otoczony zielenią hotel Perla to skromny ale wygodny obiekt, dogodnie położony względem centrum życia Złotych Piasków – dzięki odpowiedniemu dystansowi do centrum miasta Goście mogą
cieszyć się zaletami spokojnej okolicy, mając niedaleko do rozrywek jakie oferuje turystom nadmorski kurort.
Na szczególną uwagę zasługuje doskonała kuchnia i przyjemna rodzinna obsługa.
HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1963r., całkowicie
odnowiony w 2005 r.
Położenie: Złote Piaski, 30 km od lotniska w Varnie.
PRZYKŁADOWY POKÓJ

Na terenie hotelu znajdują się restauracja, 2 bary, pralnia, sejf w recepcji,
basen odkryty.

PLAŻA
400 metrów od hotelu, publiczna,
piaszczysta. Parasole, leżaki. Przejście
do plaży przez ulicę.

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

POKOJE
Zlokalizowane są w siedmiopiętrowym
budynku głównym. Wyposażone są
w klimatyzację centralną, mini lodówkę, telefon, TV, łazienkę (wanna,
WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje superior
∞ pokoje rodzinne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ muzyka na żywo
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ fitness
∞ masaż
∞ sauna
∞ jacuzzi
∞ centrum balneoterapii

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bistro, bar
All Inclusive Light (11:00-22:30)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne bezalkoholowe
i alkoholowe niskoprocentowe
napoje (piwo, wino)
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Kącik internetowy płatny
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DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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BUŁGARIA
ZŁOTE PIASKI

✓

TH Tsarevets

ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 2*
Data otwarcia: 1979 r., całkowicie
odnowiony w 2010 r.
Położenie: Złote Piaski, 30 km od
lotniska w Varnie
Na terenie hotelu znajduje się restauracja, bar, sejf w recepcji.
PLAŻA
150 metrów od hotelu, prywatna,
piaszczysta. Parasole, leżaki i ręczniki.
Przejście do plaży przez ulicę.

POKOJE
Zlokalizowane są w jedenastopiętrowym budynku głównym.
Wyposażone są w łazienkę (wanna
z prysznicem, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, bar
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie

∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
PRZYKŁADOWY POKÓJ

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Kącik internetowy płatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ bilard
∞ rzutki

DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
PRZYKŁADOWY POKÓJ

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

BUŁGARIA
ZŁOTE PIASKI

✓

ALL INCLUSIVE

Hotel Zdravets to niewielki hotel tarasowo położony, w centrum życia
Złotych piasków. Na zczególną uwagę lokalizacja blisko sklepów i regionalnych restauracji, oraz spory ogród.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*+
Data otwarcia: 1988 r., całkowicie
odnowiony w 2010 r.
Położenie: Złote Piaski, 30 km od
lotniska w Varnie.
Na terenie hotelu znajduje się restauracja, bar, basen odkryty, sejf w recepcji.
PLAŻA
150 metrów od hotelu, prywatna,
piaszczysta. Parasole, leżaki i ręczniki.
Przejście do plaży przez ulicę.

POKOJE
Zlokalizowane są w sześciopiętrowym budynku głównym.
Wyposażone są w klimatyzację centralną, mini bar, telefon, TV, łazienkę
(suszarka, wanna z prysznicem, WC),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje MAISONETTE
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna
∞ bistro, bary

Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne bezalkoholowe i alkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ wydzielony brodzik przy basenie
zewnętrznym, plac zabaw
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ masaż, sauna, fitness
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
PRZYKŁADOWY POKÓJ

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

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

WIFI GRATIS

Dolphin

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Hotel Dolphin pomimo wieku to luksusowy i elegancki obiekt, który spełni każde oczekiwania, nawet najbardziej wymagających klientów grupowych i MICE.
Na szczególną uwagę zasługuje wysoka jakość usług i doskonałe zaplecze sportowo-rekreacyjne.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2002 r. wyremontowany 2012-2014 r.
Położenie: Święty Konstantyn
i Elena, 25 km od lotniska w Varnie.
Na terenie hotelu znajduje się 5 restauracji, 3 bary, pralnia, basen odkryty.
PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki, ręczniki.
POKOJE
Zlokalizowane są w dziesięciopiętrowym budynku. Wyposażone są
w klimatyzację centralną, mini bar,
sejf, telefon, TV, łazienkę (wanna lub
prysznic, suszarka, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje rodzinne
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WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 4 restauracje
a la carte, 3 bary
All Inclusive Premium (10:00-23:30)
Formuła zawiera
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana rezerwacja.
∞ śródziemnomorska, barbecue,
włoska, azjatycka
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
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∞ animacje i zajęcia w miniklubie
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka w restauracji
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, muzyka na żywo
∞ fitness, siłownia, sala do ćwiczeń,
siatkówka plażowa, korty tenisowe
∞ wynajęcie boiska do piłki nożnej
∞ centrum SPA, masaż, sauna, animacje
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Grand Varna

Pięciogwiazdkowy, luksusowy i elegancki Grand Varna dzięki wysokiej jakości usług
i przyjaźnie nastawionej obsłudze spełni każde oczekiwania klientów - tych najbardziej wymagających klientów, jak również klientów grupowych i MICE. Na szczególną uwagę zasługuje ciekawe zaplecze sportowo – rekreacyjne, hotelowe centrum
odnowy biologicznej oraz położenie w zadbanym, zielonym ogrodzie.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2002 r. wyremontowany 2012-2014 r.
Położenie: Święty Konstantyn
i Elena, 25 km od lotniska w Varnie.
Na terenie hotelu znajduje się 5 restauracji, 3 bary, centrum konferencyjne,
PRZYKŁADOWY POKÓJ

pralnia, basen odkryty, basen kryty,
centrum odnowy biologicznej.
PLAŻA
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, leżaki, ręczniki.
Przejście do plaży ze skarpy
schodami.

POKOJE
Zlokalizowane są w dziesięciopiętrowym budynku głównym.
Wyposażone są w klimatyzację centralną, mini bar, telefon, TV, łazienkę
(wanna, WC, suszarka), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje typu suite
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 4 restauracje
à la carte, 3 bary
All Inclusive Premium (10:00-23:30)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana rezerwacja.
∞ śródziemnomorska, barbecue,
włoska, azjatycka
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BUŁGARIA
ŚW. KONSTANTYN
I ELENA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracjach
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ fitness, siłownia
∞ sala do ćwiczeń
∞ siatkówka plażowa
∞ korty tenisowe
∞ animacje, muzyka na żywo
∞ wynajęcie boiska do piłki nożnej
∞ centrum SPA
∞ masaż, sauna
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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BUŁGARIA
ŚW. KONSTANTYN
I ELENA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Aqua Azur

Hotel Aqua Azur to czterogwiazdkowy, kameralny hotel, który ze względu na położenie w spokojnym, nadmorskim kurorcie St. Konstantin i Elena - w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł termalnych i zieleni - jest idealnym miejscem na relaks
i wypoczynek.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2005 r.
Położenie: Św. Konstantyn i Elena,
25 km od lotniska w Varnie

Na terenie hotelu znajdują się restauracja, 2 bary, pralnia, sejf w recepcji,
basen odkryty, basen kryty.

PLAŻA
150 metrów od hotelu, prywatna,
piaszczysta. Parasole, leżaki i ręczniki.
Przejście do plaży przez park i ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w ośmiopiętrowym
budynku głównym. Wyposażone
są w klimatyzację centralną, mini
bar, telefon, TV, łazienkę (suszarka,
wanna lub prysznic, WC), balkon lub
taras, z widokiem na basen lub park.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 bary
All Inclusive (11:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
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INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, bilard
∞ fitness kącik, siłownia
∞ animacje
∞ centrum SPA
∞ sauna, jacuzzi
∞ masaż
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Estreya Palace Residence

BUŁGARIA
ŚW. KONSTANTYN
I ELENA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Hotel Estreya Palace Residence, którego lokalizacja oraz zarys budynków
sięgają XIX wieku to elegancki obiekt, oferujący wysoką jakość usług centrum odnowy biologicznej, wykorzystującej najlepsze bogactwo Bułgarii,
czyli wino, w zabiegach pielęgnacyjnych zwanych winoterapią. Podczas
renowacji hotelu na jego terenie odkryto monastyr z XVI wieczną ikoną,
którą to odrestaurowano a na miejscu odkrycia wybudowano kaplicę.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r.
Położenie: Święty Konstantyn
i Elena, 25 km od lotniska w Varnie
Na terenie hotelu znajdują się 3 restauracje, 3 bary, pralnia, 2 baseny odkryte, basen kryty, centrum odnowy
biologicznej.
PLAŻA
250 m. od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, leżaki. Przejście do
plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w dwóch budynkach:
siedmiopiętrowym Residence i czteropiętrowym Place. Wyposażone są

w klimatyzację centralną, mini bar, telefon, TV, łazienkę (prysznic, WC, suszarka), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje superior

∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ krzesełka w restauracjach

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracje
kameralne, 2 bary
All Inclusive (10:00-22:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ sala do ćwiczeń
∞ lekkie animacje
∞ muzyka na żywo
∞ tenis stołowy
∞ centrum SPA, fitness
∞ masaż, sauna, jacuzzi

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

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

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

PRZYKŁADOWY POKÓJ

185

185

BUŁGARIA
ŚW. KONSTANTYN
I ELENA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

.COM Hotel

Hotel .COM znajduje się w pięknej i spokojnej okolicy parkowej nadmorskiego kurortu Albena Do licznych zalet tego trzygwiazdkowego hotelu
należą: duży odkryty basen, nowoczesną restaurację i bary oraz wyżywienie w opcji All Inclusive.
HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2000 r.
Położenie: Albena, 40 km od lotniska
w Warnie.
Na terenie hotelu znajdują się restauracja, 2 bary, pralnia, 3 baseny
odkryte.
PLAŻA
900 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, leżaki. Do plaży
kursuje bus hotelowy.
POKOJE
Zlokalizowane są w trzyskrzydłowym
budynku głównym trzypiętrowym.

Wyposażone są w klimatyzację
centralną, telefon, TV, łazienkę
(prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 bary
All Inclusive (11:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki
∞ 3 place zabaw
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis, tenis stołowy
∞ sala do ćwiczeń
∞ joga

∞ masaż
∞ animacje (6 razy w tygodniu)
∞ motorowodne sporty na plaży
∞ ogólnodostępne atrakcje sportowe
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

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

BUŁGARIA
ŚW. KONSTANTYN
I ELENA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Położony w nadmorskiej, turystycznej miejscowości Albena kompleks - powstały z dwóch hoteli Kompas
i Panorama – otoczony zielonym, zadbanym ogrodem. Rodzinna atmosfera, smaczne jedzenie serwowane w hotelowej restauracji oraz atrakcje znajdujące się w pobliżu, takie jak rezerwat przyrody Bałtata
i długa na 5 kilometrów piaszczysta plaża sprawią że każdy znajdzie tu coś dla siebie a wakacje w tym
hotelu będą należały do udanych.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2000 r.
Wyremontowany w 2008 r.
Położenie: Albena, 40 km od lotniska w Warnie.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Na terenie hotelu znajdują się restauracja, 2 bary, sejf w recepcji,
pralnia, basen odkryty ze zjeżdżalnią dla dzieci.

PLAŻA
600 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, leżaki. Do plaży
kursuje bezpłatny bus hotelowy.
POKOJE
Zlokalizowane w dwóch dwupiętrowych budynkach - Kompas
i Panorama, wyposażone są w klimatyzację centralną, telefon, TV,
łazienkę (prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik ze zjeżdżalnią,
plac zabaw
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis
∞ tenis stołowy
∞ sala do ćwiczeń
∞ yoga
∞ animacje (6 razy w tygodniu)
∞ motorowodne sporty na plaży
∞ ogólnodostępne atrakcje
sportowe

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

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

INTERNET
∞ bezpłatne Wi-Fi w lobby

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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DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
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Hisz
Między sjestą
a fiestą

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

PIĘKNE PLAŻE, RÓŻNORODNE
KRAJOBRAZY, CENNE ZABYTKI,
PIĘKNE MIASTA, DOSKONAŁA KUCHNIA
I HUCZNE FIESTY DO BIAŁEGO RANA.
JAKIE TO SZCZĘŚCIE, ŻE HISZPANIA
ISTNIEJE NAPRAWDĘ.
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Pod słońcem Hiszpanii

H

iszpania to kraj jak ze snu. Każdego roku przekonują się o tym miliony turystów, którzy naprawdę
mają z czego wybierać. Najpopularniejszymi kierunkami pozostają położone nieopodal granicy z Francją
kurorty Costa Brava i Costa Dorada, a także plaże Majorki, Ibizy oraz Teneryfy. Bardziej wytrwali podróżnicy
mogą zapuścić się dalej na południe, północ i w głąb
kraju. Hiszpanie każdego witają z otwartymi ramionami.
Poza tym mimo kulturowych różnic, doświadczenia Polski i Hiszpanii, zwłaszcza w ostatnich latach, są podobne. Obydwa kraje do niedawna były raczej ubogie. Wiele
zmieniło ich przystąpienie do Unii Europejskiej.
Aby zachwycić się Hiszpanią, wystarczy tutaj przyjechać.
Kto jednak chciałby się w niej rozsmakować, powinien
choć trochę się do takiej podróży przygotować: poznać
język, a przynajmniej podstawowe zwroty, wiedzieć, dokąd pojechać, co zobaczyć, czego spróbować. Postaramy się w tym pomóc.

Hiszpania to Gaudi, Dali, Picasso, ale też Grand Derbi,
czyli pojedynki pomiędzy piłkarzami Realu Madryt i FC
Barcelona, które od dziesięcioleci rozpalają emocje nie
tylko sportowego świata, potępiana przez wielu korrida,
ogniste flamenco, popijane czerwonym winem tapas
i sjesta, kiedy to życie na placach i uliczkach zamiera na kilka godzin.
Przede wszystkim jednak Hiszpania to ludzie. Ceniący rodzinę, głęboko związani ze
swoim pueblo, czyli miasteczkiem bądź
wioską, z których się wywodzą, zarazem
jednak otwarci i ciekawi świata, przyjacielscy
i nade wszystko kochający zabawę. Czasem są
gotowi zapomnieć o upływie czasu i obowiązkach, byle tylko pobyć w gronie przyjaciół.

W rytmie radości
W ciągu blisko trzech tysięcy lat przez Półwysep Iberyjski przewinęli się Celtowie, Fenicjanie, Grecy, Kartagińczycy, Wizygoci i Arabowie. Rekonkwista, czyli przywracanie tych ziem
chrześcijaństwu, trwała do XV wieku. Potem
Hiszpania stała się kolonialnym imperium,
jednym z najpotężniejszych państw świata, by
od początków XIX wieku zacząć z wolna popadać w marazm i trafić na margines globalnej
polityki. Dziś ślady barwnej i skomplikowanej
przeszłości widać tutaj niemal na każdym kroku. Hiszpania to królewski Madryt ze słynnym
na cały świat Muzeum Prado, dumna ze swojej katalońskiej tożsamości Barcelona, Salamanka z najstarszym uniwersytetem w kraju, pełne mauretańskiej
architektury Sewilla, Kordoba i Grenada z potężnym
pałacem Alhambra czy Santiago de Compostela,
jedno z najświętszych miejsc chrześcijaństwa, w którym
zbiegają się oplatające Europę Drogi św. Jakuba.

Kraj dwóch kontynentów
Hiszpania leży w południowo-zachodniej Europie, na
Półwyspie Iberyjskim. Zajmuje też dwa archipelagi: Baleary na Morzu Śródziemnym i Wyspy Kanaryjskie na
Oceanie Atlantyckim. Należą do niej również dwa miasta na północy Afryki: Ceuta oraz Melilla.
Ze względu na rozpiętość geograficzną oraz różnorodne ukształtowanie terenu, hiszpański klimat jest bardzo
zróżnicowany. Podróżując przez kraj, można podziwiać
pokryte śniegiem szczyty Pirenejów, zieleń galicyjskich
łąk, gaje pomarańczowe Walencji, ale też pustynne krajobrazy Almerii.
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DOBRZE WIEDZIEĆ
✔ Czas przelotu: 3 godz.
✔ Czas: taki sam jak w Polsce
✔ Waluta: euro
✔ Religia: 73% Hiszpanów to katolicy
✔ Obowiązuje opłata turystyczna (Katalonia,

Tradycyjna
hiszpańska pamiątka

Majorka)

● Gazpacho – podawana na zimno zupa, której podstawę stanowią pomidory, czosnek, oliwa z oliwek, biały
chleb i ocet sherry. W różnych wariantach chłodnik może
zawierać na przykład szynkę bądź jajka. Potrawa wywodzi
się z Andaluzji.
● Tortilla espanola – tradycyjny omlet z jajek i ziemniaków. Może być podawany jako samodzielna potrawa
albo stanowić element tapas.
● Wina – będąc w Hiszpanii, trzeba spróbować win Rioja,
Cava, Malaga oraz Sangrii.

LIZAĆ
HISZPANIA PALCE
Hiszpania to raj dla smakoszy. Oto dania, których
warto tu spróbować:
● Churros z czekoladą pyszne słodkości
przygotowywane są
z ciasta parzonego.
Posypane
cukrem
i podane z rozpuszczoną czekoladą stają
się świetnym deserem,
● Tapas – serwowane
głównie
w barach przekąski
Nieprzyzwoicie
z mięs, warzyw, owoców mosmaczne śniadanie
rza, jajek. Do najpopularniejszych
należą patatas bravas, czyli ziemniaki
w hiszpańskim stylu smażone w głębokim oleju, katalońska
kiełbasa fuet czy banderilla, czyli pikle
nadziewane na wykałaczkę.
● Paella – potrawa na bazie ryżu i szafranu, które podsmaża się na specjalnej patelni, a potem wzbogaca dodatkami. W zależności od wariantów może zawierać
owoce morza, mięso królika, kurczaka i warzywa. Potrawa pochodzi z okolic Walencji.

PAMIĄTEK CZAR
● Tutejsze specjały – po powrocie do domu
radosne chwile spędzone w tych stronach możemy sobie przypomnieć,
kosztując na przykład dojrzewającej szynki albo jednego z wybornych hiszpańskich win: Malagi,
Rioja, Sangrii...
● Ceramika
– Hiszpania
słynie z ceramiki. Dobrą
pamiątką z wakacji mogą
być zatem wszelkiego rodzaju miejscowe miseczki,
kubki, dzbanki na oliwę,

Katedra w Kordobie
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Czarujący błękit natury
a przede wszystkich azulejo. To ceramiczna płytka z widokami miast,
przyrody bądź motywami roślinnymi. Technika wyrobu azulejos
dotarła na Półwysep Iberyjski wraz z Maurami. Potem przejęli ją Hiszpanie
i Portugalczycy.
● Wyroby z trzciny
i liści palmowych – Costa Brava jest znana nie tylko ze złotych plaż i błękitnego
morza, ale również z przedmiotów wyplatanych z liści palmowych
bądź trzciny. Będąc na miejscu,
warto się zatem rozejrzeć za
kapeluszem, matą czy koszykiem.
● Wachlarze i kastaniety do
flamenco. Z czym kojarzy się flamenco? Z energią, namiętnością,
ognistymi spojrzeniami tancerzy, ale
też z wachlarzami i kastanietami. Aby
nauczyć się tego tańca, który jest jedną
z wizytówek Hiszpanii, potrzeba czasu,
ale dodatki z nim związane możemy
mieć od razu.

Azulejos
– ceramiczne płytki

Kozietulskiego, która otworzyła
wojskom napoleońskim drogę do
Madrytu.
Ale przyroda Hiszpanii to także
urokliwe zatoczki i naturalne plaże
– piaszczyste, kamienne, żwirowe.
Ich łączna długość sięga 8 tysięcy km. Niebiańskie wakacje można
spędzić na hiszpańskich wyspach:
Balearach i Wyspach Kanaryjskich.
Wybrzeża Majorki obfitują w zatoczki
z turkusową wodą. Piękne plaże czekają na
was także na Teneryfie.

LA TOMATINA
Począwszy od 1945 r. w ostatnią środę sierpnia w miejscowości Buñol (w prowincji Walencja) organizowane jest jedno z najbardziej niezwykłych świąt Hiszpanii
– La Tomatina. Jego uczestnicy na ulicach miasteczka
obrzucają się tonami pomidorów. La Tomatina stanowi
zwieńczenie trwającej tydzień fiesty.

PRZYDATNE SŁÓWKA

PIĘKNE PLAŻE ,
DZIKIE ZATOKI

Buenos días – Dzień dobry!
Buenas noches – Dobry wieczór!
Hasta la vista – Do zobaczenia!
Por favor – Proszę
Muchas gracias – Bardzo dziękuję!
Hablas inglés? – Czy mówisz po angielsku?
Me llamo Jan Kowalski – Nazywam się Jan Kowalski
La cuenta, por favor – Poproszę o rachunek
Fumadores – dla palących
Servicios – toalety (Caballeros – dla panów/ Senoras – dla pań)

W hiszpańskim Parku Narodowym
Sierra de Guadarrama znajduje
się słynny wąwóz Samosierra, znany nam z brawurowej szarży szwoleżerów
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NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

✔✔ gotycka katedra La Seu w Palma de Mallorca
✔✔ Zamek Bellver wzorowany na fortecy króla
Heroda
✔✔ wysepka Cabrera z ruinami zamku i jaskinią
✔✔ Jardines de Alfabia – ogrody założone
ponad tysiąc lat temu
✔✔ klasztor Santuari de Lluc z XIII wieku

BAJECZNE PLAŻE I DZIKI UROK BŁĘKITU
TO MAJORKA WŁAŚNIE. NIEBO JAK TURKUS,
MORZE JAK LAZUR, GÓRY JAK SZMARAGD,
POWIETRZE JAK W NIEBIE – TAK O MAJORCE
BLISKO DWIEŚCIE LAT TEMU PISAŁ FRYDERYK CHOPIN.
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Ratjada, Cala Millor, czy Sa Coma. Można tam zobaczyć
i wysokie skaliste brzegi, i rozłożyste plaże, można pojeździć rowerem po górskich ścieżkach albo posmakować
wyprawy czterokołowym pojazdem buggy.

Podziemna Majorka
Wyspa słynie z malowniczych jaskiń i Najbardziej znane są
Coves del Drach, czyli Smocze Jaskinie. Wycieczka po
nich zajmuje blisko godzinę, a jej wielką atrakcją jest koncert muzyki klasycznej na brzegu jeziora Martel – jednego z największych podziemnych zbiorników na świecie.
W Jaskiniach Hams nieopodal Porto Cristo odbywają się
świetlne spektakle do muzyki Mozarta. Niezapomnianych
przeżyć dostarczy górska wycieczka po szlakach Sierra
de Tramontanta (najwyższy szczyt Puig Major ma 1445 m
n.p.m.). Pasmo rozciąga się na północy wyspy i sięga do
Przylądka Formentor znanego z pięknych klifów, latarni
morskiej i wspaniałej panoramy.
W okolicy są obszary chronionej przyrody, na przykład
Park Natury S’Albufera, który obejmuje największe mokradła nad Morzem Śródziemnym, czy morsko-lądowy Park
Narodowy Cabrera na niewielkiej wysepce o tej samej
nazwie. Kiedyś więziono tu jeńców z armii napoleońskiej,
a dziś podziwiamy kolonie rzadkich ptaków i unikatowe
morskie dno. Inną atrakcją Cabrery są ruiny zamku, a także jaskinia Blava, do której można wpłynąć łodzią. Turyści
często odwiedzają też bezludną wyspę Sa Dragonera.

Do takich widoków tęsknimy cały rok

Urok błękitu
Na Majorce głośne, tętniące życiem kurorty sąsiadują
z malowniczymi zatoczkami i miejscowościami, w których można rozkoszować się ciszą. Widać choćby w okolicach Porto Cristo, gdzie tuż obok gwarnego i tłocznego
Calas de Mallorca położone jest zaciszne Cala Murada.
Na południu wyspy leży El Arenal, jedna z najpopularniejszych letnich miejscowości, która w sezonie nigdy nie zasypia. W sąsiedniej Playa de Palma turyści mogą uprawiać
windsurfing, żeglarstwo, a tuż obok plaży pograć w squasha czy tenisa. Warto też pamiętać o miejscowościach
Santa Ponca, Magalluf czy Paguera. Najdłuższa na Majorce plaża leży w północnej części wyspy w kurorcie
Alcúdia. Obok znajduje się Playa de Muro z wydmami,
piniowymi laskami i łagodnym zejściem do morza. To
wymarzone miejsce na rodzinny wypoczynek! Pobliskie
Can Picafort czaruje nie tylko plażą, ale też kawiarniami, kafejkami i zaprasza na odrobinę szaleństwa na torze
gokartowym.
Nie zawiodą się również turyści, którzy postanowią wyjechać w okolice Cala Mesquida, Font de Sa Cala, Cala

Gotycka pamiątka
Za perłę Balearów uchodzi Zamek Bellver. Wzniesiona na
planie koła XIV-wieczna budowla była letnią rezydencją
władców wyspy. Budowla dotrwała do czasów współczesnych w praktycznie nienaruszonym stanie. Dziedziniec
wewnętrzny otoczony przez krużganki, składające się
z dwóch kondygnacji. Całość otoczona fosą. W Alcúdii
można zwiedzać starówkę z XIV stulecia. Wart zobaczenia jest również klasztor Santuari de Lluc położony w pobliżu Escorca – XIII-wieczny ośrodek
kultu Czarnej Madonny, Ses Païsses – ruiny
osady sprzed trzech tysięcy lat (jednej
z najstarszych na Majorce) oraz liczne
malownicze miejscowości, takie jak
Soller, Andratx, Pollensa, czy wioska artystów Deià.

Must see - zamek Bellver
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PARKI ROZRYWK

MAJORKA

I

WYCIECZKI FAKU

Kto znudzi się zwiedzaniem, górskimi wycieczkami czy plażowaniem, może skorzystać z atrakcji jednego z parków
rozrywki. Najbardziej znane to Hidropark – kompleks basenów i zjeżdżalni w miejscowości Puerto Alcúdia
na północy wyspy, Marineland
w Calviŕ, w którego skład wchodzi
między innymi delfinarium i ptaszarnia, a także Park Katmandu w Magalluf z niezwykłym domem iluzji, parkiem
linowym i kinem 4D.

LTATYWNE

CZAR STOLICY
Zwiedzanie największej wyspy Balearów warto zacząć
od jej stolicy. Palma de Mallorca to miasto restauracji,
pubów, dyskotek i nocnych klubów, ale też przepięknej
katedry La Seu. Ponoć rozkazał ją wznieść król Jakub
Zdobywca po uratowaniu z potężnego sztormu. Katedra powstawała przez blisko 400 lat – od 1230 do 1600
roku. Ma 121 m długości, a jej ozdobą jest największa na
świecie rozeta złożona z przeszło tysiąca kawałków kolorowego szkła. We wnętrzu jest też żyrandol w kształcie
korony cierniowej autorstwa Antonio Gaudiego. Tuż przy
katedrze stoi Palau de l’Almudaina, dawna siedziba władców mauretańskich, a potem królów Majorki, architektoniczna mieszanka stylu aragońskiego i arabskiego.

Poznaj piękną Valdemossę

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

Jaskinie Smocze
Naszym pierwszym przystankiem będzie wizyta w fabryce
pereł „Majorica” lub „Orquidea”, gdzie będzie można podziwiać cały proces produkcji pereł, które bez wątpienia są
flagowym produktem exportowym tej uroczej wyspy, jak
i wspaniałą pamiątką z podróży dla pań – w każdym wieku.
W dalszej części wycieczki odwiedzimy jaskinie, które
w rankingu ekspertów speleologów, są najwybitniejszymi jaskiniami na wyspie z powodu formacji naciekowych
stalaktytów i stalagmitów – drzew,
kolumn, zwisów, żyrandoli, koronek. Odwiedzając odkryte
przez francuskich geologów
w XIX w. jaskinie nie można
zapomnieć o podziemnym
jeziorze i zamieszkujących
go prehistorycznych rakach. W dawnych czasach
jaskinie były kryjówką dla
korsarzy i piratów, kto wie,
może podczas wycieczki
uda się natknąć na łupy przez
nich pozostawione.
Powrót do hotelu na ok 14.

Odkryj urok stolicy Palma de Mallorca

ŚLADAMI CHOPIN

A

Fryderyk Chopin spędził na Majorce cztery miesiące pomiędzy 1838 i 1839 r. Przyjechał do Valldemossy wspólnie z francuską pisarką George Sand oraz jej dziećmi i zamieszkali w dawnym klasztorze. Początkowo Chopin był
wyspą zachwycony, rychło jednak popadł w melancholię. Narzekał na deszcze, tutejszą kuchnię i przeziębienie.
Zdołał jednak skomponować tutaj Preludia opus 28 oraz
Preludium Des-dur. Dziś w budynku, w którym mieszkał,
znajduje się poświęcone mu muzeum. Jego najcenniejszym eksponatem jest pianino, na którym grał kompozytor.

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

chodniego wybrzeża podczas, którego można podziwiać
wspaniałe krajobrazy.
Następnie przewidziano przejażdżkę małym tramwajem
do Soller przez malowniczą dolinę porośniętą pachnącymi drzewami pomarańczowymi.
Jako zwieńczenie wprawy, przesiądziecie się wreszcie do
kolejki z 1912 roku, która zawiezie was do miejscowości
Palma (Son Reus) z postojem w Mirador Pujol de n’ Banya.

Wycieczka jest niezwykle spektakularnym doznaniem, łączy w sobie podróż autobusem, rejs statkiem, przejażdżkę
tramwajem i pociągiem.
Czeka was moc atrakcji i zwiedzania. Na liście znajduje się
miasto Inca słynące z pięknej katedry, wyrobów skórzanych i wina. Kontynuacja trasy wiedzie przez malownicze
pasmo górskie Sierra de Tramuntana wpisanym na światową listę Unesco. Kolejnym punktem programu jest rejs
z miejscowości La Calobra do Portu Soller wzdłuż za-

Rejsy statkiem – z lokalnych portów, podczas których
można relaksować się w słoncu na pokładzie, podziwiać
florę wybrzeża i zażywać morskich kąpieli.
Spotkanie z Piratami

– podczas rejsu dorośli mogą
relaksować się w słońcu na pokładzie, a dzieci mogą
oglądać spektakl o piratach.

Es Foguero - ognisty
temperament
Wyjątkowy spektakl folklorystyczny, czyli wieczór hiszpański, w czasie którego będzie okazja zobaczyć wspaniałe
występy prezentujące muzykę i tańce typowe dla Hiszpanii. Kolorowe stroje wirujące podczas flamenco i hiszpańskiego baletu stwarzają niezwykłą atmosferę i sprawiają,
że wieczór Es Foguero na długo zostanie w pamięci.

MAJORKA

Morze Balearskie
Alcudia

Valldemossa
Inca
Arta

Esporles

Camp De Mar

Esporles

Sineu
Son Servera

Palma
de Majorka
●● Delfin Mar Complex
●● Fergus
Barracuda
Hotel

Manacor

●● Palma Bay Club Resort
●● Amazonas Hotel
Paradise
Beach Music

Llucmajor

Felanitx

●● Blau Punta Reina Resort
●● HSM Canarios Park
●● Club Cala Romani
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PARADISE BEACH MUSIC

3

X

X
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FERGUS BARRACUDA HOTEL

3

X

X

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

X

X

ZJEŻDŻALNIE

X

3

3

PRZY PLAŻY

3

CLUB CALA ROMANI

ALL INCLUSIVE

PALMA BAY CLUB RESORT

202

LISTA HOTELI – MAJORKA
196

STANDARD

WI-FI GRATIS

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

201

X

WI-FI GRATIS
X

X

X

ZJEŻDŻALNIE

X

3

4

PRZY PLAŻY

4

ALL INCLUSIVE

BLAU PUNTA REINA RESORT
HSM CANARIOS PARK

STANDARD
197
198

DELFIN MAR COMPLEX

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

Santanyl

LISTA HOTELI – MAJORKA
200
2-15

2-15

AMAZONAS HOTEL

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

Delfin Mar Complex

ALL INCLUSIVE

PRZYKŁADOWY POKÓJ

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

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

WYŻYWIENIE
∞ restauracja, bar
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe tylko do śniadania
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ sauna, masaż
∞ bilard
∞ tenis stołowy
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Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

Blau Punta Reina Resort

HISZPANIA
MAJORKA
ALL INCLUSIVE
WIFI GRATIS

Otoczony dużymi, zadbanymi ogrodami resort usytuowany jest na klifie, pomiędzy
plażami Cala Mandia i Cala Estany. Oferuje Gościom wiele miejsc do spacerów,
relaksu i wypoczynku.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

64 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 90.000 m2 .
Na terenie hotelu znajdują się
restauracje, bary, recepcja 24h,
sejf w recepcji, pralnia, sala konfe re n c y jn a , s a l a T V, w y p oż yczalnia samochodów i rowerów,
parking, 3 baseny odkr y te,
1 basen kryty, duży ogród. Hotel
przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
PLAŻA
500 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, leżaki. Dojście do
plaży deptakiem.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony
w 2008 r.
Położenie: Ws ch o d n i a c zę ś ć
wyspy, na półwyspie pomiędzy
Cala Mandia i Cala Estany, ok 6 km
od Porto Cristo, 17 km od Manacur,

POKOJE
Zlokalizowane są w kilku dwui tr z y p i ętrow ych b u d y n ka ch .
Wyposażone są w klimatyzację,
lodówkę, sejf, mini bar, łazienkę
(wanna lub prysznic, WC, suszarka),
TV, telefon, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ apartamenty
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje superior dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
∞ 3 restauracje w tym
1 a’la carte, 4 bary
Bez wyżywienia
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody dla dzieci
∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe do posiłków
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubach
dla dzieci w wieku 2-4 i 5-13 lat
∞ 2 brodziki, zjeżdżalnie wodne
∞ plac zabaw
∞ opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
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AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ tenis stołowy, siatkówka
∞ animacje
∞ muzyka na żywo
∞ rzutki, łucznictwo
∞ mini golf
∞ pokój gier
∞ siatkówka plażowa, koszykówka
∞ centrum SPA, sauna, łaźnia
turecka, masaż, solarium, jacuzzi
∞ 3 korty tenisowe, lekcje
tenisa, squash
∞ boisko wielofunkcyjne
∞ boule, bilard
∞ aqua aerobik, piłka wodna
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 15 lat
2. dziecko do 15 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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HISZPANIA
MAJORKA

HSM Canarios Park

ALL INCLUSIVE
WIFI GRATIS

DLA IN
RODZĆMI
Z DZIE

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Położenie: Calas de Mallorca, południowo-wschodnia część wyspy,
15 km od Porto Cristo, 60 km
od lotniska.
Na terenie znajduje się restauracja,
bary, 2 baseny, wypożyczalnia samochodów, taras słoneczny.
PLAŻA
400 m od hotelu Cala Anthena,
publiczna, piaszczysta. Parasole,
leżaki. 1500 m od hotelu znajdują się 2 publiczne plaże piaszczyste - Domingos Gran i Domingos
Petit.
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POKOJE
Zlokalizowane s ą w budynku
głównym. Wyposażone są w wentylator, TV, telefon, sejf, łazienkę (WC,
prysznic lub wanna), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje standardowe quad room
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, bary
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje mini klub dla
dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ brodzik
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ mini golf
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
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∞ kort tenisowy
∞ boisko do piłki nożnej
∞ siatkówka
∞ bule
∞ tenis stołowy
∞ pokój gier
∞ bilard
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Paradise Beach Music (Ex Isla Dorada)

HISZPANIA
MAJORKA
ALL INCLUSIVE
WIFI GRATIS

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1971 r. Odnowiony
w 1999 r.
Położenie: El Arenal, 500 m od
centrum miasta, 16 km od Palma de
Mallorca, 10 km od lotniska.
Na terenie znajduje się restauracja,
2 bary, basen, wypożyczalnia rowerów
i samochodów, pralnia, sejf w recepcji,
taras słoneczny, sala TV. Hotel przyjmuje gości powyżej 16 roku życia.
PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna,

piaszczysta. Parasole, leżaki. Dojście
do plaży ulicą.
POKOJE
Zlokalizowane są w siedmiopiętrow ym budynku głównym.
Wyposażone są w klimatyzację, TV,
łazienkę (WC, prysznic lub wanna),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, 2 bary

All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ pokój gier
∞ centrum SPA, jacuzzi, sauna
∞ masaż, siłownia

PRZYKŁADOWY POKÓJ

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

199

199

HISZPANIA
MAJORKA

Amazonas Hotel

ALL INCLUSIVE

Kameralny hotel położony w turystycznej miejscowości
El Arenal. Miasteczko oferuje całą gamę rozrywek począwszy od lokalnych restauracji po nocne kluby. Kilkuminutowy spacer dzieli obiekt od pięknej, szerokiej,
piaszczystej plaży. Dodatkowym atutem hotelu jest krótki transfer z lotniska.
HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1968 r. Odnowiony
w 2014 r
Położenie: El Arenal, 200 m od
centrum miasta, 15 km od Palma de
Mallorca, 10 km od lotniska.
Na terenie znajdują się restauracja, bary, basen, sejf w recepcji, sala
TV, wypożyczalnia samochodów,
rowerów i motocykli, pralnia, zestaw
do prasowania.
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PLAŻA
50 m od hotelu. Publiczna, piaszczysta. Dojście do plaży przez ulicę.
Parasole, leżaki
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach.
Wyposażone są w went ylator,
telefon, sejf łazienkę (WC, suszarka,
prysznic), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje standard economy

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bary
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne

200

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

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Palma Bay Club Resort

HISZPANIA
MAJORKA
ALL INCLUSIVE

O
BLIcSeK
ntrum

miasta

Palma Bay Club położony jest w znanej turystycznej
miejscowości El Arenal. Goście hotelowi mają do wyboru szereg rozrywek na terenie hotelu. Sympatycy nocnych rozrywek będą zadowoleni z niewielkiej odległości od najbliższych barów i dyskotek. W centrum miasta
możemy zjeść lunch i napić się lokalnej kawy. Do dyspozycji dzieci hotel oddaje brodzik i plac zabaw.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1968 r. Odnowiony
w 2009 r.
Położenie: El Arenal, 200 m od
centrum miasta z barami i restauracjami. 4 km od lotniska.
Na terenie znajdują się
3 restauracje, bary, 6 basenów, sejf

w recepcji pralnia, sala TV, wypożyczalnia samochodów i rowerów.
Hotel przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
PLAŻA
100 m od hotelu. Publiczna, piaszczysta. Dojście do plaży przez ulicę.
Parasole, leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane są
w budynku głównym.
Wyposażone są w klimatyzację, TV, telefon,
sejf, łazienkę (WC, suszarka, pr ysznic lub
wanna), balkon lub
taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje superior

PRZYKŁADOWY POKÓJ

WYŻYWIENIE
∞ 3 restauracje, bary
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Kawiarenka internetowa
płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw, brodzik
∞ krzesełka w głównej restauracji
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, jacuzzi, masaże
∞ rzutki, tenis stołowy, mini golf
∞ kort tenisowy, squash
∞ siatkówka
∞ siatkówka plażowa
∞ dyskoteka
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Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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HISZPANIA
MAJORKA

Club Cala Romani

ALL INCLUSIVE
WIFI GRATIS

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: Odnowiony
w 2010 r
Położenie: Calas de Mallorca,
w s ch o d n i e w y b r ze że w y s py,
300 m od centrum miasta, 18 km od
Manacur, 60 km od lotniska.
Na terenie znajdują się 2 restauracje, 3 bary, 4 baseny, wypożyczalnia
samochodów i motocykli, sala TV,
pralnia usługa concierge’a. Hotel
przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
PLAŻA
650 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach.
Wyposażone są w went ylator,
telefon, mini lodówkę, sejf, łazienkę
(WC, wanna), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ apatamenty

∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

WYŻYWIENIE
∞ 2 restauracje, 2 bary

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i mini klub dla
dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw. brodzik
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

All Inclusive
Formuła zawiera:

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
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∞ bilard, rzutki
∞ tenis stołowy
∞ boccia
∞ siatkówka
∞ boisko do piłki nożnej
∞ kort tenisowy
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 6 lat
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Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Fergus Barracuda Hotel

HISZPANIA
MAJORKA
ALL INCLUSIVE
WIFI GRATIS

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1964 r. Odnowiony
w 2004 r.
Położenie: ok. 1 km od centrum
Magaluf, ok. 8 km od miejscowości
Santa Ponsa, ok. 25 km od lotniska
w Palma de Majorka.
Na terenie hotelu znajduje się restauracja, bar, recepcja 24h, sejf,
pralnia, kantor wymiany walut,
w y p oż yc z a l n i a s a m o c h o d ó w
i rowerów, basen odkryty. Hotel
tylko dla dorosłych.

PLAŻA
Ok. 500 m od hotelu, publiczna,
piaszczysta. Parasole i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację
centralną, sejf, TV, telefon, łazienkę
(wanna lub prysznic, WC, suszarka),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, bar przy basenie

Bez wyżywienia
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ HotSpot bezpłatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ solarium, bilard, sala gier
∞ tenis stołowy, animacje

PRZYKŁADOWY POKÓJ

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

KATALONIA TO PERŁA HISZPAŃSKIEGO WYBRZEŻA
– KUSI BAJECZNYMI PLAŻAMI, ZACHWYCA
NIETUZINKOWĄ URODĄ I PRZYCIĄGA
ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ ATMOSFERĄ.
204
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W

ybrzeże Katalonii jest jak ziemia obiecana
dla wszystkich, którzy nie wyobrażają sobie
wakacji bez uroków plażowania. Krajobraz
fascynuje różnorodnością począwszy od długich, piaszczystych plaż, poprzez skaliste urwiste wybrzeża i niziny
aż po wysokie góry. Ale Katalonia to coś więcej niż złote
plaże. To również skarbnica wielu antycznych zabytków

Oryginalna fasada Casa Battlo

chociażby w Tarragonie czy Ampurias. Romańska sztuka średniowieczna z charakterystycznymi dla tego okresu
kościołami i klasztorami to wizytówka północnych prowincji regionu. Katalonia to w końcu miejsce, z którego
natchnienie czerpali artyści XX wieku np. Antoni Gaudi
Salvador Dalí, Pablo Picasso czy Joan Miró.

Piękna różnorodność natury
Katalonia składa się z czterech wyjątkowo zróżnicowanych prowincji. W trzech nadmorskich prowincjach Katalonii panuje typowo śródziemnomorski klimat (Barcelona,
Gerona, Tarragona). Korzystają z niego wakacyjni turyści
wypoczywający na wybrzeżach Costa Brava i Costa Dorada. Ci, którzy uwielbiają wysokogórski klimat odnajdą
go w prowincji Lérida nieopodal wschodnich Pirenejów.
Stolica Katalonii - Barcelona, majestatyczna i ukochana
przez wszystkich to światowy hit turystyczny i jedno z najchętniej odwiedzanych miast na świecie. Tętniąca życiem
Barcelona to esencja duszy Katalończyków.
Przekraczając granicę tego regionu od razu można odczuć, że znajdujemy się w Katalonii. Na ulicach miast słychać język kataloński i nawet policjanci wyglądają inaczej.
Władze pełni regionalny rząd Katalonii, a mieszkańcy
z dumą podkreślają katalońską przynależność narodową.
Katalonia, jako pierwsza w Hiszpanii, zakazała walki byków i wprowadziła rygorystyczne przepisy
zakazujące corridy.
Z ciekawostek można dodać, że
Katalonii, a właściwie katalońskiej wspólnocie językowej
w 2005 r. przyznano oficjalną domenę internetową „.cat” do promowania
własnego języka i kultury.

Urok katalońskiej zatoki
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NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

4 urokliwe piaszczyste plaże
4 Lloret de Mar tętniące energią życia nocnego
4 pełna zabytków Tossa de Mar
4 miasteczko Pals z unikalną średniowieczną zabudową
4 park wodny WaterWorld
4 bliskość pięknej Barcelony

C

osta Brava znaczy dzikie wybrzeże. Choć
co roku zjeżdżają tutaj
tłumy turystów, przymiotnik
„dzikie” w jego nazwie nie
jest pustym słowem. Nazwy
tej po raz pierwszy użył Ferran Agullo, dziennikarz, poeta i polityk, który chciał rozsławić jeden z najpiękniejszych
zakątków na świecie. Pewnie nie
Taniec i muzyka –
przypuszczał, że sto lat później
na to zawsze jest czas stanie się on rajem dla milionów turystów. Ponad 200 kilometrów pięknych
widoków. Malownicze klify, ukryte
wśród skał, bajkowe zatoczki z niewielkimi plażami, półwyspy, cyple wtopione w krajobraz, kamienne średniowieczne miasta i wioski z białymi zabudowaniami.

W rytmie zabawy
Jednym z najbardziej znanych miejsc na Costa Brava jest
Lloret de Mar. Miasteczko założone zostało przez piratów, którzy rabowali aragońskie statki. Do dziś zachowały
się stare budowle choć słynie przede wszystkim z dyskotek, nocnych klubów i barów czynnych do białego
rana, a także pięknych plaż. Najbardziej urokliwa z nich to
700-metrowa plaża Fenals ze złocistym piaskiem, położona w sąsiedztwie tawern i barów oraz przylegającym
do jej krańców lasem sosnowym. Ale dzień w Lloret de
Mar można też rozplanować sobie zupełnie inaczej, np.
kupując bilet do parku rozrywki WaterWorld z jego licznymi basenami, zjeżdżalniami i wodną górą, czyli liczącą
250 m trasą, po której zjeżdża się łodzią.

poznawać uroki lokalnej kuchni w licznych restauracjach
i kafejkach. W okolicy zachowało się sporo miast, tradycyjnych chłopskich domów. W jednym z nich organizowany jest nawet Festiwal Szekspirowski. Warte uwagi
są również wieże obronne, a także młyn z przełomu XVII
i XVIII stulecia.

Zabytki i plaża
Tossa de Mar, zwana „Błękitnym Rajem”, to nie tylko przepiękna plaża i krystalicznie czyste morze, ale też cenne
zabytki. Warto tam wyruszyć choćby po to, by poczuć
klimat średniowiecznej starówki Vila Vella, posnuć się jej
wąskimi uliczkami, obejrzeć dawne fortyfikacje. Atmosfery dawnego Południa można też posmakować w miejscowości Pals. Leży ona nieco na uboczu, w głębi lądu,
a przez miejscowych zwana jest gotycką perłą.
I wreszcie Pineda de Mar. Miejscowość zyskała miejski
charakter w XII wieku, kiedy to wzdłuż starej, zbudowanej
jeszcze przez Rzymian drogi zaczęły wyrastać kamienne
domy. Dziś symbolem Pinedy są pozostałości rzymskiego
akweduktu oraz długa i szeroka piaszczysta plaża.

Oliwki, wino i stary młyn
Santa Susana przez wieki słynęła z uprawy drzew oliwnych i winorośli. Dziś ściągający do niej turyści mogą
cieszyć się złocistym piaskiem, błękitnym morzem oraz
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Tossa de Mar

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

4 park rozrywki Port Aventura w pobliżu miasteczka Salou
4 akwedukt i amfiteatr z czasów rzymskich w Tarragonie
4 Pałac Morza i Nieba Palacio de Maricel w Sitges
4 Park Natury Delty Rzeki Ebro
4 wyjątkowo szerokie złote plaże
4 bliskość wspaniałej Barcelony
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ołyskujący, złoty kolor piaszczystych plaż przenika się tutaj z błękitem ciepłego morza i pogodnego nieba. A to dopiero początek. Costa Dorada to
także doskonała kuchnia, sztuka przez duże „S”, a także
szalona zabawa w jednym z największych w Europie wesołych miasteczek Port Aventura.
Witamy w hiszpańskim raju!
Złote wybrzeże ciągnie się na 200 kilometrowym odcinku pomiędzy miejscowością Cubelles a ujściem rzeki Ebro.
Każdy znajdzie coś dobrego dla siebie
zarówno miłośnicy błogiego leniuchowania nad brzegiem morza ze
szklaneczką chłodzącego napoju
w dłoni, jak i zwolennicy czynnego
wypoczynku, uprawiania sportów,
zwiedzania i… podróży kulinarnych
tropami specjałów miejscowej kuchni.

Falowanie i spadanie

Starożytna Tarragona
Wypoczywając na Costa Dorada nie można przegapić Tarragony. Historia miasta sięga starożytności. Dziś
szczyci się ono pokaźnym kompleksem archeologicznym
złożonym z pozostałości antycznych budowli oraz
rzadkiej urody akweduktem. Miejscowi zwą go
Diabelskim Mostem. W czasach rzymskich
zaopatrywał miasto w wodę. Akwedukt
ma dwa piętra, a w najwyższym miejscu
liczy 27 m.

Rzymski akwedukt
w Tarragonie

Najpopularniejszym letniskiem Costa Dorada jest miejscowość Salou położona około 15
km od Tarragony i niespełna sto od Barcelony. Niewątpliwą atrakcją dla całych rodzin są tutejsze piaszczyste
plaże z bardzo łagodnym zejściem do morza, które daleko od brzegu pozostaje długo płytkie. Pobliski, największy w Hiszpanii park rozrywki Port Aventura zaprasza na
emocjonujący rollercoaster, którego wysokość sięga 76
metrów, długość półtora kilometra, zaś wagoniki poruszają się w nim z oszałamiającą prędkością 134 km/h. Lunapark cieszy się ogromnym powodzeniem, odwiedzany
jest corocznie przez ponad 3 miliony turystów.
To największe tego typu urządzenie w Europie.
W pobliżu Salou znajduje się też nowoczesny kompleks
wodny Aquapolis, ze sztuczną falą, dziką górską rzeką
i ekstremalnymi zjeżdżalniami. Znajdziemy tam bezpieczne baseny dla maluchów i zawsze wzbudzające emocje
delfinarium, w którym można zakosztować wspólnej
z nimi kąpieli.

Park rozrywki Port Aventura
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NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

4 niepowtarzalna świątynia Sagrada Familia
4 Park Güell zaprojektowany przez Gaudiego
4 Casa Milà dom bez kątów prostych
4 La Rambla najsłynniejszy deptak w kraju
4 Camp Nou - największa arena sportowa w Europie
4 plaża i port jachtowy o krok od centrum miasta
4 katedra św. Eulalii z XIII wieku
4 średniowieczna dzielnica i Łuk Triumfalny

Uwodz

K

oczywiście dzieła Antonio Gaudiego. Słynna katedra Sagrada
Familia jest dziś nie tylko symbolem Barcelony, ale i całego kraju.
Oczywiście w mieście jest też
wiele budzących podziw budowli, przede wszystkim średniowieczna starówka, ale i najbogatsza w mieście ulica Passeig de
Gracia, zabytkowy szpital św. Pawła
czy świątynia Matki Bożej Morza.
Warto też odwiedzić miejsca, które pomogą nam
wczuć się w specyficzny klimat miasta: popularne targi
rybne czy artystyczną dzielnicę El Born, gdzie w dziesiątkach restauracyjek i kawiarenek przesiaduje barcelońska
bohema.
W programie zwiedzania warto też zamieścić położony
w okolicy miasta klasztor benedyktynów Montserrat,
wtopiony w masyw górski o tej samej
nazwie. Zbudowana na wysokości 1000 m. n.p.m. świątynia
to ukochany kościół Katalończyków, miejsce kultu Matki
Boskiej La Moreneta (Czarnej Madonny), do którego
pielgrzymują chrześcijanie
z całej Europy. Zwiedzając
miasto w męskim towarzystwie nie możemy pominąć
stadionu Camp Nou, na którym swoje mecze rozgrywa leStadion Messiego
gendarny klub FC Barcelona!

to zawita do Katalonii musi odwiedzić
jej magiczną stolicę Barcelonę.
Miasto kusi nadmorskim położeniem,
czaruje zielenią parków przemieszaną z błękitem morza i uwodzi architekturą. Prym wiodą

Park Güell
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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).
Chór Escolania ma w lipcu wakacje. Do bazyliki polecamy ubrać się w stosowny dla tego miejsca sposób.
Wycieczka dostępna z regionów Costa Brava i Barcelona.

Turniej Rycerski

Water world / Lloret de Mar
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.
Wycieczka dostępna z regionów Costa Brava i Barcelona.

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.
Wycieczka dostępna z regionów Costa Brava i Barcelona.

Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji.
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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.
Wycieczka dostępna z regionów Costa Brava i Barcelona.

Marineland / Malgrat de Mar
Marineland to dwa parki w jednym: zoo morskie z pokazami tresury lwów morskich, papug i delfinów oraz
wszechstronny park wodny: kompleks zjeżdżalni, basenów, punktów gastronomicznych i części wypoczynkowej i relaksacyjnej.
Marineland 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.
Wycieczka dostępna z regionów Costa Brava i Barcelona.

Taniec magicznej fontanny
Pierwsza część wycieczki przewiduje panoramiczny przejazd głównymi ulicami miasta. Zwiedzanie najbardziej znaczących zabytków miasta: domy Antoniego Gaudi oraz
jego widokowo położony park Güell. Następnie zwiedzanie wzgórza Montjuic i pokaz Magicznej Fontanny.
Wycieczka dostępna z regionów Costa Brava i Barcelona.
Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji.
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GIRONA

LLoret de Mar

Santa Susanna
Calella
La Palmera & Spa
Gran Garbi Mar
Gran Garbi
Garbi Park Lloret

Barcelona

Reymar Playa
Sorra D’or Beach Club

Tahiti Playa
Mecury Hotel
H.Top Royal Sun Hotel

Tarragona
Salou

La Pineda

Cambrils

Best Cap Salou
Apart Four Elements Suites
Best Negresco

Morze ŚródzieMne

Estival Centurion Playa

WI-FI GRATIS

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

ZJEŻDŻALNIE

X

2-13 lat

X

X

2-13 lat

X

X

2-13 lat

X

2-8 lat

2-8 lat

2-11 lat

2-7 lat

PRZY PLAŻY

X

ALL INCLUSIVE

POLSKIE
ANIMACJE

STANDARD

REGION

KATALONIA

LISTA HOTELI – KATALONIA
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GRAN GARBI MAR

COSTA BRAVA

4

X

214

GARBI PARK LLORET

COSTA BRAVA

3

215

GRAN GARBI

COSTA BRAVA

4

216

LA PALMERA & SPA

COSTA BRAVA

3

217

MECURY HOTEL

COSTA BARCELONA

4

218

TAHITI PLAYA

COSTA BARCELONA

4

219

H.TOP ROYAL SUN HOTEL

COSTA BARCELONA

4

X

220

SORRA D’OR BEACH CLUB

COSTA BARCELONA

3

X

221

REYMAR PLAYA

COSTA BARCELONA

3

222

APART FOUR ELEMENTS SUITES

COSTA DORADA

4

X

X

223

BEST NEGRESCO

COSTA DORADA

4

X

X

224

ESTIVAL CENTURION PLAYA

COSTA DORADA

4

225

BEST CAP SALOU

COSTA DORADA

3

X
X

X

211

X

2-8 lat
X

X

X

X

X
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HISZPANIA
COSTA BRAVA

Gran Garbi Mar

ALL INCLUSIVE
ZJEŻDŻALNIE
WIFI GRATIS

POLSKIEE
J

ANIMAC J

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1996 r. Odnowiony
w 2013 r.
Położenie: ok. 150 m od centrum
Lloret De Mar, 40 km od Girony, 70
km od Barcelony, 90 km od lotniska.
Na terenie hotelu znajduje się sala
śniadaniowa, recepcja 24h, aquapark
(4 zjeżdżalnie dla dorosłych i kompleks zjeżdżalni dla dzieci), basen
odkryty, parking. Polskojęzyczny
animator dla dzieci w mini klubie na
terenie hotelu Gran Garbi.
PLAŻA
300 m od hotelu, piaszczysta.
Miedzy hotelem a plażą przebiega
ulica. Parasole, leżaki, materace.
POKOJE
Zlokalizowane są w trzypiętrowym
budynku głównym. Wyposażone są
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w klimatyzację indywidualną, sejf,
łazienkę (wanna, WC, suszarka), TV,
telefon, balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla
max 3 os., pokoje single

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

WYŻYWIENIE
∞ sala śniadaniowa
Obiady i kolacje serwowane są
w restauracji w hotelu Gran Garbi
znajdującym się w odległości 50 m
od hotelu Gran Garbi Mar.
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie, obiad i kolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci od 17.06. do
15.09 w hotelu Gran Garbi
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w hotelu Gran Garbi
∞ zajęcia plastyczne, gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe
∞ mini klub jest wspólny dla kompleksu Garbi Hotels i znajduje się w hotelu Gran Garbi
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∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na terenie mini klubu tylko
pod opieką rodzica/opiekuna
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ brodzik z kompleksem zjeżdżalni dla najmłodszych
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

HISZPANIA
COSTA BRAVA

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

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

AQUA
PARK

PRZYKŁADOWY POKÓJ

213

213

HISZPANIA
COSTA BRAVA

Garbi Park Lloret

ALL INCLUSIVE
WIFI GRATIS

POLSKIEE
J

ANIMAC J

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

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

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

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

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci od 17.06. do
15.09 w hotelu Gran Garbi

∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ dyskoteka
∞ aerobik
∞ tenis stołowy
∞ bilard
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat

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

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

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, pool bar
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
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Gran Garbi
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ALL INCLUSIVE
WIFI GRATIS

POLSKIEE
J

ANIMAC J

Hotel położony niedaleko piaszczystej plaży wyróżnionej certyfikatem Błękitnej
Flagi oraz tętniącego życiem centrum Lloret de Mar. W sezonie hotel oferuje
program animacyjny dla dorosłych i dzieci a wieczory uatrakcyjni muzyka na
żywo. Ośrodek w jednej z najbardziej urokliwych części hiszpańskiego wybrzeża.
W hotelu polskie animacje dla dzieci.

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

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

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

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla
dzieci od 17.06. do 15.09
∞ zajęcia w mini klubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat, m.in.:
zajęcia plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe
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Goście zakwaterowani
w hotelach Gran Garbi Hotel,
Garbi Park Lorett i Gran
Garbi Mar mogą korzystać
z aquaparku ze zjeżdżalniami
dla dorosłych i kompleksem
zjeżdżalni dla dzieci
położonego w hotelu
Gran Garbi Mar
(ok. 50 m od hotelu Gran
Garbi Hotel).

∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na terenie mini klubu tylko
pod opieką rodzica/opiekuna
∞ mini klub jest wspólny dla
kompleksu Garbi Hotels
∞ plac zabaw
∞ brodzik
∞ brodzik z kompleksem zjeżdżalni dla najmłodszych
w hotelu Gran Garbi Mar
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy
∞ animacje
∞ wieczory flamenco
∞ bilard, salon gier
∞ kurs nurkowania
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat

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

La Palmera & Spa

WIFI GRATIS

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1972 r. Odnowiony
w 2012 r.
Położenie: centrum Lloret de Mar,
na południe od Costa Brava, 20 km
od lotniska, 60 km od Barcelony.
Na terenie znajduje się restauracja, bar, recepcja, taras słoneczny,
basen odkryty, room service, sejf
w recepcji, pralnia.
PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysto- żwirowa. Parasole i leżaki.
Przejście do plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane s ą w budynku
głównym. Wyposażone w klimatyzację, sejf, TV, telefon, łazienkę
(wannę lub prysznic, suszarkę, WC),
balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, bar
Bez wyżywienia
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:

∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie, obiad i kolacja
Formuł zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ łóżeczka
∞ krzesełka w restauracji
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ łaźnia, sauna, jacuzzi, centrum
SPA, masaż, bilard
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 8 lat
2. dziecko do 8 lat

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

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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Mercury Hotel

HISZPANIA
COSTA
BARCELONA
ALL INCLUSIVE

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Idealnie położony hotel w samym sercu Santa Susana. Do jego wielu atutów należy
złocista, szeroka plaża nieopodal. Doskonała baza wypadowa do zwiedzania regionu. Blisko hotelu zlokalizowana kolejka kursująca do Barcelony. Duży basen z tarasem
słonecznym dookoła nie pozwolą się nudzić.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1989 r. Odnowiony
w 2010 r.
Położenie: Santa Susana, 65 km od
lotniska w Barcelonie. W pobliżu
hotelu znajduje się przystanek
kolejki podmiejskiej, którą można
dojechać do Barcelony.
Na terenie znajduje się restauracja,
2 bary, 2 sale konferencyjne, pralnia,
basen. Urozmaicony program animacyjny oraz rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób
aktywnych.
PLAŻA
100 m od hotelu. Publiczna, piaszczysto - żwirowa. Parasole, leżaki.
Przejście na plażę przez ulicę tunelem.
POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopiętrowym
budynku głównym. Wyposażone są
w klimatyzację centralną, TV, telefon,

sejf, lodówkę, łazienkę (suszarka,
wanna lub prysznic), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bary
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie, obiad i kolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive (10:00-23:00)

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

Tahiti Playa

PRZY PLAŻY

Położony tuż przy piaszczystej plaży hotel szczególnie polecany rodzinom z dziećmi.
Liczne atrakcje dla dzieci, kreatywne animacje, kolorowy mini klub 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 2014 r.
Położenie: Santa Susana, 65 km
od lotniska w Barcelonie. W bliskiej
odległości znajduje się przystanek
kolejki podmiejskiej, która można
dojechać do Barcelony. Hotel usytuowany na powierzchni 26 000 m2 .
Na terenie znajdują się restauracja,
3 bary, pralnia, sala konferencyjna,
basen odkryty. Hotel przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
Urozmaicony program animacyjny oraz rozbudowane zaplecze
rekreacyjno-sportowe dla osób
aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki, materace.

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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POKOJE
Zlokalizowane są w siedmiopiętrow ym budynku głównym.
Wyposażone są w klimatyzację,
telefon, TV, sejf, lodówkę, łazienkę

(WC, wanna lub prysznic, suszarka),
balkon lub taras z krzesłami.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje z superior dla max 4 os.
∞ pokoje double VIP dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 bary
Bez wyżywienia
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie, obiad i kolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
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∞ Wi-Fi w pokojach płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i mini klub dla
dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ brodzik
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ aerobik
∞ animacje
∞ bilard
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 8 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

H. Top Royal Sun Hotel

HISZPANIA
COSTA
BARCELONA
ALL INCLUSIVE
PRZY PLAŻY
WIFI GRATIS

Hotel należący do znanej sieci H.TOP. Znajduje się tuż przy pięknej, piaszczystej plaży z jakich słynie ten region Hiszpanii. Bardzo dobra opcja dla
rodzin z dziećmi dla, których przygotowano mini klub i brodzik. Miłośnicy nocnych szaleństw będą usatysfakcjonowani szeroką gamą restauracji
i nocnych klubów wokół hotelu.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1978 r. Odnowiony
w 2003 r.
Położenie: Santa Susana, 65 km od
Lotniska w Barcelonie, ok. 500 m od
centrum. Hotel usytuowany jest ok.
100 m. od nadmorskiej promenady
ze sklepami, restauracjami oraz dyskotekami. W pobliżu hotelu znajduje
się stacja kolejki podmiejskiej, którą
można dojechać do Barcelony.
Na terenie znajduje się restauracja, bar, bar przy basenie, 2 baseny
odkryte, 2 tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, pralnia
PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysto-żwirowa.
Parasole, leżaki i materace.
POKOJE
Zlokalizowane s ą w b ud ynku

głównym. Wyposażone klimatyzację, mini bar, sejf, telefon, TV, łazienkę (prysznic, suszarka, WC),
balkon. Możliwość wypożyczenia
lodówki.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje sea view
∞ pokoje single
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, bar, bar przy basenie
Bez wyżywienia
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Śniadanie, obiad i kolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie, obiad i kolacja +
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ woda, napoje bezalkoholowe, wino oraz piwo
AII Inclusive Premium i Gold
(10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski lody
∞ wybrane lokalne napoje
do posiłków
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa
płatna
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Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ mini klub
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczka
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ pokój gier
∞ tenis stołowy
∞ wieczorne animacje
∞ solarium
∞ sauna
∞ bilard
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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HISZPANIA
COSTA
BARCELONA

Sorra D’or Beach Club

ALL INCLUSIVE

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

PRZYKŁADOWY POKÓJ

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

Pomiędzy hotelem i plażą znajduje się linia kolejki podmiejskiej którą
można dojechać np. do Barcelony.
Na terenie hotelu znajduje się restauracja, 2 bary, sala telewizyjna, basen
odkryty z tarasem słonecznym.
PLAŻA
100 m od hotelu, publiczna, piasz-

czysta. Przejście na plażę przez ulicę
tunelem. Leżaki i parasole.
POKOJE
Zlokalizowane s ą w budynku
głównym. Wyposażone są w sejf,
telefon, TV SAT, łazienkę (wanna lub
prysznic, WC), balkon.

Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe, pokoje superior
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, 2 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, małe lody dla dzieci
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Reymar Playa

HISZPANIA
COSTA
BARCELONA

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1969 r. Odnowiony
w 2002 r.
Położenie: na północ od prowincji Barcelona, 200 m od centrum
Malgrat de Mar, 33 km od lotniska
w Geronie, 56 km od Barcelony.
W pobliżu hotelu znajduje się stacja
nadmorskiej kolejki, którą można
dojechać do Barcelony.
Na terenie hotelu znajduje się restauracja, bary, basen odkryty, recepcja,
sejf w recepcji, sala telewizyjna, sala
konferencyjna, taras słoneczny.
PLAŻA
50 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-żwirkowa, dość strome
zejście do morza. Przejście do plaży

przejściem podziemnym. Parasole
i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane s ą w budynku
głównym. Wyposażone są w klimatyzację, TV, telefon, łazienkę (WC,
wanna lub prysznic), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, bar
Bez wyżywienia
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane napoje bezalkoholowe do śniadania

Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane napoje bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie, obiad i kolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane napoje bezalkoholowe do śniadania
INTERNET
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ mini klub
∞ plac zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
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AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ centrum fitness
∞ tenis stołowy
∞ bilard
∞ mini-golf, gry video
∞ sporty wodne na plaży
∞ korty tenisowe oraz sala do
squasha znajdują się naprzeciwko hotelu
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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HISZPANIA
COSTA DORADA

Apart Four Elements Suites

ALL INCLUSIVE
WIFI GRATIS

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Ten znakomicie położony, nowoczesny hotel jest doskonałą ofertą na rodzinne wakacje. Modny wystrój, klimatyczna restauracja i stylowy Chill Out Terrace znajdują uznanie Gości nie tylko się ze względu na współczesny design ale również profesjonalną obsługę. Obiekt położony nieopodal piaszczystej plaży oraz parku rozrywki Port
Aventura i parku wodnego Aquatic Park.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2010 r.
Położenie: 400 m od centrum miejscowości Pineda, w pobliżu hotelu
znajduje się park rozrywki Port
Aventura, park wodny Aquapolis
oraz pole golfowe. 100 km od lotniska w Barcelonie.
Na terenie znajdują się restauracja, snack bar, room service basen
odkryty, sala telewizyjna, mini sala
kinowa, recepcja 24h z sejfem,
pralnia, parking.
Hotel przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Program animacyjny
oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe.
PLAŻA
Ok. 200 m od hotelu, publiczna, piaszczysta plaża z łagodnym
zejściem do morza. Przejście do
plaży ulicą. Parasole, leżaki, ręczniki plażowe.
POKOJE
Zlokalizowane są w 4 czteropiętrowych budynkach. Wyposażone są
w klimatyzację, sejf, minibar, telefon,
TV, łazienkę (suszarka, prysznic, WC),
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balkon lub taras ze stolikiem i krzesłami.
Typy pokoi:
∞ studia dla max 3 os.
∞ apartamenty z jedna sypialnią dla max 4 os.
∞ apartamenty z dwiema sypialniami dla max 6 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna,
snack bar, lobby bar
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie, obiad i kolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive (10:00-23:30)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
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∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ mini disco, plac zabaw, brodzik
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje,
∞ bilard, tenis stołowy, rzutki
∞ masaż, salon piękności
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Best Negresco

HISZPANIA
COSTA DORADA
ALL INCLUSIVE

Jeśli marzysz o wakacjach z dala od zgiełku miasta, w oazie spokoju i malowniczych widokach Best
Negresco jest idealnym rozwiązaniem. Hotel usytuowany jest niedaleko plaży i w pobliżu centrum
popularnej nadmorskiej miejscowości Salou, którą uznaje się za turystyczną stolicę Costa Dorady.

WIFI GRATIS

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1972 r. Odnowiony
w 2008 r.
Położenie: 2 km od centrum Salou,
125 km od lotniska w Barcelonie.
Na terenie znajdują się 2 restauracje,
2 bary, recepcja, 2 sale konferencyjne, basen odkryty, basen kryty,
room service, pralnia.
PLAŻA
50 m od hotelu, publiczna. Parasole
i leżaki
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach.
Wyposażone w klimatyzację, sejf,
mini bar, TV, telefon, łazienkę (suszarka, prysznic lub wanna, WC),
brak balkonu, balkon lub taras.

Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ junior suity
∞ king suity z jacuzzi
WYŻYWIENIE
∞ 2 restauracje, 2 bary
Bez wyżywienia
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie, obiad i kolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja

∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje
∞ mini klub dla dzieci
w wieku 4-12 lat
∞ łóżeczka
∞ menu dla dzieci
∞ krzesełka w restauracji
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AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy
∞ animacje
∞ salon piękności
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ sauna
∞ łaźnia turecka
∞ jacuzzi
∞ bilard
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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HISZPANIA
COSTA DORADA

Estival Centurion Playa

PRZY PLAŻY
WIFI GRATIS

Położony w samym sercu Costa Dorada, w nadmorskiej miejscowości Cambrils, tuż nad brzegiem morza hotel
z widokiem na plażę. Estival Centurion Playa jest doskonałym miejscem na rodzinny wypoczynek czy też wakacje
z przyjaciółmi. Relaks nad hotelowym basenem z widokiem na turkusowe morze lub w hotelowym SPA, strefa dla
dzieci oraz smaczne posiłki serwowane w hotelowej restauracji to jedne z licznych zalet tego hotelu.
PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: Odnowiony
w 2012 r.
Położenie: Cambrils, 20 km od
Tarragony, 87 km od lotniska
w Barcelonie. Hotel położony jest
6 k od praku rozrywki Port Aventura
Park i 7 km od pola golfowego Port
Aventura Golf Course. Przy promenadzie łączącej Salou z portem
w Cambrils.
Na terenie hotelu znajduje się restauracja, bar y, room ser vice,
pralnia, basen odkr yty, recepcja, wypożyczalnia samochodów
i rowerów, parking.
PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysta. Przejście
do plaży przez promenadę.

224

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, mini bar, telefon, TV, łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka,
WC), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ junior suity
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, bary
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane napoje bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane napoje bezalkoholowe do śniadania

Śniadanie, obiad i kolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane napoje bezalkoholowe do śniadania
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kącik internetowy
płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje
∞ plac zabaw
∞ opiekunka
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∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczka
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, animacje
∞ centrum SPA
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Best Cap Salou

HISZPANIA
COSTA DORADA
ALL INCLUSIVE
PRZY PLAŻY
WIFI GRATIS

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: Odnowiony w 2002 r.
Położenie: Położony w miejscowości Salou na wybrzeżu Costa
Dorada, ok. 3 km do centrum miasta,
9 km od Tarragony. Hotel położony 4 km do parku rozrywki Port
Aventura Park i 3 km od pola golfowego Port Aventura Golf Course.
Na terenie znajduje się restauracja,
bary, basen odkryty, sala telewizyjna, taras z leżakami i parasolami,
wypożyczalnia rowerów, parking,
garaż podziemny

∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania

Śniadanie, obiad i kolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive (10:00-23:30)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja

∞ przekąski, lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje
∞ plac zabaw
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy, badminton
∞ animacje i wieczorki taneczne w wybrane dni tygodnia
∞ sauna, salon fryzjerski
∞ centrum SPA (kryty basen,
jacuzzi, łaźnia parowa, masaże)
∞ bilard, mini golf
∞ kort tenisowy
∞ sporty wodne na plaży

PLAŻA
przy hotelu, piaszczysta.
POKOJE
Zlokalizowane s ą w budynku
głównym. Wyposażone w klimatyzację, sejf TV, telefon, łazienkę
(wanna lub prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe

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

WYŻYWIENIE
∞ restauracja, bary
Bez wyżywienia
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie

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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TENERYFA MA CHYBA WSZYSTKO O CZYM TURYSTA
MOŻE ZAMARZYĆ. WYSOKIE GÓRY I BŁĘKITNE WODY OCEANU,
KRĘTE, CIENISTE WĄWOZY I SKĄPANE W SŁOŃCU PLAŻE,
PEŁNE KWIATÓW OGRODY I SKRYWAJĄCE NIEJEDNĄ
TAJEMNICĘ ZABYTKI.

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

✔✔ czarne plaże z piaskiem wulkanicznego pochodzenia
✔✔ windsurfing i kitesurfing
✔✔ wulkan Teide i otaczający go park narodowy z księżycowymi
widokami
✔✔ widowiskowy karnawał
✔✔ familijne parki rozrywki: Siam Park, Loro Park, Jungle Park
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Słynna plaża Playa de Las Teresitas

T

eneryfa to jedna z najpiękniejszych wysp, pulsuje
różnorodnością tak wielką, że niektórzy skłonni są
w niej widzieć autonomiczny byt, kontynent w miniaturze. Legenda głosi nawet, że stanowi ona pozostałość po mitycznej Atlantydzie. Oto Teneryfa, raj dla turystów, gdzie sezon trwa przez okrągły rok. Od brzegów
Europy dzieli ją 1000 km, a od Afryki zaledwie 300.
Teneryfa to największa spośród siedmiu położonych na
Atlantyku Wysp Kanaryjskich. Większość osób, które
miały okazję zapuścić się w te strony, od razu dopowie,
że jest także wyspą najpiękniejszą. I trudno się z taką opinią nie zgodzić.
Parków przyrody jest zresztą na Teneryfie więcej. Wystarczy wspomnieć ogród botaniczny Loro Park, w którym
podziwiać można pokazy tresowanych papug oraz akwarium z rekinami i Parques Exoticos, gdzie znajduje się najpokaźniejsza na świecie kolekcja kaktusów.

nie leży kraina wilgoci, mgieł
i bujnej zieleni, po drugiej
ciepła i sucha połać, gdzie
w powietrzu rozsnuwa
się ledwie wyczuwalny
oddech Afryki. Najwyższym szczytem Teneryfy
jest wulkan Teide o wysokości 3718 m n.p.m.
Według dawnych mieszkańców wyspy, Guanczów, mieszkał w nim
demon Guayota, a sama
góra sięgała nieba. Nieco
skromniej jej wysokość szacowali późniejsi marynarze. TwierKanaryjskie przysmaki
dzili po prostu, że to największa
góra na świecie. Dziś wulkan stanowi
serce parku narodowego, który wpisany został
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pod szczyt
wjeżdża się koleją linową.

Góra sięgająca nieba
- Wulkan Teide
Przez środek wyspy biegnie górskie pasmo, które jest
niczym granica dwóch światów. Po jednej jego stro-

Piramidy i windsurfing
Wyspa urzeka też zabytkami i pielęgnowanymi przez
stulecia tradycjami. Wybierając się na nią, warto zahaczyć o miasto La Laguna, którego wygląd niemal nie
zmienił się od XVI wieku (ono także trafiło na listę UNESCO), czy zajrzeć do wioski Güimar, gdzie sławny norweski podróżnik Thor Heyerdahl odkrył sześć schodkowych piramid. Do dziś nie wiadomo dokładnie, kto i po
co je zbudował, ale podczas letniego przesilenia z ich
szczytów można podziwiać podwójny zachód słońca.
W miejscu, gdzie stoją piramidy, kilkanaście lat temu powstał park etnologiczny. A kto zawita na wyspę zimą,
koniecznie musi przyjechać do Santa Cruz. Po Nowym
Roku rozpoczyna się tutaj karnawał porównywany do
tego w Rio de Janeiro.
Jednak Teneryfa to przede wszystkim rozkosze morskich
kąpieli, plażowania i sportów wodnych. Wyspa słynie
z szerokich czystych plaż i promenad. Liczne rozsiane
zwłaszcza na południowym wybrzeżu miejscowości oblegane są przez miłośników windsurfingu i nurkowania.
Czas nie ma tutaj większego znaczenia, bo sezon trwa
przez cały rok!

Niezwykłe egzotyczne rośliny
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TENERYFA

Jeep Safarii La Gomera

TYWNE
WYCIECZKI FAKULTA

Wycieczka krajoznawcza po sąsiedniej wyspie La Gomera,
gdzie Krzysztof Kolumb zatrzymał się w 1492 roku. Do dziś
zachował się dom odkrywcy w stolicy wyspy San Sebastian.
Można tu podziwiać przyrodę prawie nietkniętą ręką człowieka. Spotkamy wiele gatunków flory i fauny, które nie występują
w innych miejscach na Ziemi. Las laurowy znajdujący się na terenie Parku Narodowego Garajonay jest autentyczną kopalnią
życia oraz reliktów z przeszłości geologicznej.

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

Submarine safari
Wycieczka łodzią podwodną, obserwacja podwodnej fauny i flory atlantyckiej, na pokładzie nowoczesnego statku podwodnego.

Dookoła Teneryfy

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

Lanzarote
Na świecie jest wiele wysp wulkanicznych, nigdzie jednak wulkaniczna katastrofa nie stworzyła tak wspaniałych, niemal artystycznych form jak na Lanzarote. Trasa wycieczki prowadzi w głąb wyspy, początkowo w kierunku Yaiza
– uważanej za najładniejsze miasteczko na wyspie, a następnie przez Macher do Uga, gdzie proponujemy przerwę na smaczne śniadanie. Następnie
w punkcie widokowym na Salinas de Janubio zobaczą Państwo słone pustynie. Stamtąd droga prowadzi do Parku Narodowego Timanfaya, w Góry
Ogniste, gdzie przemawiający do wyobraźni krajobraz księżycowy dostarcza
najbardziej przejmujących wrażeń. Na wulkaniczne pola będzie można wybrać się na grzbiecie wielbłąda. Po atrakcjach związanych z podziwianiem
pary wydobywającej się z głębi ziemi, zaprosimy na lunch, po którym wycieczka skieruje się w stronę winnego zagłębia La Geria, gdzie na czarnej jak
popiół ziemi uprawia się winorośl. Zobaczą Państwo również Dolinę Tysiąca
Palm, podziemne jaskinie, stolicę wyspy Arrecife i miasto Guatiza.

Jeep Safarii
– Wulkan Teide i Masca
Wycieczka objazdowa zboczami południowej Teneryfy poprzez księżycowe krajobrazy Parku Narodowego
El Teide. Jednym z głównych punktów jest także wizyta
w miejscowości Masca, uznanej, jako jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Masca to zagubiona wśród przełęczy wioska piracka, z niej rozpościerają się niezapomniane widoki m.in. na wulkan Teide.

Wulkan Teide
Cała Teneryfa od poziomu morza do wysokości
3700 m. n.p.m. to masyw wulkanu Teide. Część masywu stanowi Park Narodowy Las Canadas del Teide.
Zdobywając Teide zobaczymy różnorodność roślinności wyspy od piętra roślinności podzwrotnikowej aż po
florę wysokogórską. Zastygła lawa i wyjątkowe kształty
skalne podwyższają walory naszej wyprawy.
Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji.
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Loro Park
Wycieczka do rezerwatu Loro Park w Puerto de la Cruz, a po drodze degustacja wina
i zwiedzanie okolic. Loro Park to schronienie dla wielu gatunków zagrożonych wyginięciem, żyje tu m.in. ok. 300
gatunków papug. Zobaczymy również tresurę lwów
morskich i delfinów,
a także rewie papug,
aligatorów, goryli, tygrysów. Wielką atrakcję stanowi również
pingwinarium i rekinarium ze szklanym
tunelem. Spacer odbędziemy w towarzystwie flamingów wśród
przepięknych orchidei.

TENERYFA

San Cristóbal de la Laguna
Elegance Miramar

Santa Cruz de Tenerife
Puerto de La Cruz

El Rosario

La Orotava

Icod de Los Vinos

Puerto de Santiago

Callao Salvaje
Playa Paraiso

Ocean atlantycki

Costa Adeje
Playa de las
Américas

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

X

2-13 lat

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

WI-FI GRATIS

ZJEŻDŻALNIE

STANDARD

PRZY PLAŻY

Costa del Silencio

Alborada Beach Club

ALL INCLUSIVE

Best Jacaranda
Columbus Apart - Hotel
Villa Adeje Beach

Arico

San Miguel

POLSKIE
ANIMACJE

Grand Hotel Callao

LISTA HOTELI – TENERYFA
230

BEST JACARANDA

4

X

231

GRAND HOTEL CALLAO

4

X

232

COLUMBUS APART - HOTEL

3

X

233

ELEGANCE MIRAMAR

3

X

X

234

ALBORADA BEACH CLUB

3

X

X

235

VILLA ADEJE BEACH

3

X

2-13 lat

2-15 lat

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

Best Jacaranda

ALL INCLUSIVE
WIFI GRATIS

Rozległy obiekt w centrum jednego z kurortów wyspy to idealny wybór na wakacje zarówno dla par jak i rodzin z dziećmi. Kompleks basenów na kilku poziomach
z tarasem do opalania, kilkoma barami i miejscem do zabaw dla dzieci otoczone
drzewami sprawi, że poczujemy się jak na rajskiej wyspie. To wspaniałe miejsce by
zapomnieć o wszystkich codziennych troskach.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony
w 2012 r.
Położenie: Centralna lokalizacja
w Costa Adeje, Możliwość zakupów
i rozr y wki w bliskiej okolicy.
W pobliżu liczne restauracje, bary
i pola golfowe. Oddalony od lotniska ok.20 km.
Na terenie znajdują się restauracja, bary, sala telewizyjna, kompleks
basenów. Urozmaicony program
animacyjny oraz rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe dla
osób aktywnych. Hotel przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
PLAŻA
450 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku
głównym. Wyposażone są w klimatyzację, telefon, TV, lodówkę, sejf,
łazienkę (WC, prysznic lub wanna),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje superior
∞ pokoje rodzinne

Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie
obiad, kolacja, późny posiłek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ mini klub dla dzieci w wieku 4-11 lat
∞ mini disco
∞ plac zabaw
∞ 2 brodziki

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bary
Śniadanie i obiadokolacja
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AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ korty tenisowe
∞ wielofunkcyjne boisko
∞ tenis stołowy
∞ bilard
∞ rzutki
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat

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

Grand Hotel Callao

HISZPANIA
TENERYFA
ALL INCLUSIVE

Zbudowany w typowo kanaryjskim stylu, na lekkim wzniesieniu. Dzięki czemu jest tu przepiękny widok na wulkaniczną wyspę. Z pewnością można zaliczyć ten hotel do obiektów dla aktywnych. Do
dyspozycji kort tenisowy, siłownia i nieopodal pole golfowe. Dopełnieniem udanego urlopu będzie
opcja AII Inclusive.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2009 r.
Położenie: 25 km od lotniska Reine
Sofia, 5 km do Centrum Adeje,
12 km od Playa De Las Americas. Do
najbliższego centrum rekreacyjnego
jest ok. 250 m.
Na terenie znajduje się recepcja, lobby, restauracja, lobby bar,
snack bar, 2 baseny, taras słoneczny z leżakami, pralnia, pole golfowe
dla początkujących, sejf w recepcji. Hotel usytuowany w ogrodzie,
z którego rozpościera się piękny
widok na ocean.
PLAŻA
2000 m od hotelu, leżaki i parasole.
POKOJE
Zlokalizowane są na terenie hotelu.
Wyposażone w centralną klimatyzację, sejf TV, telefon, łazienkę
(WC, suszarka, wanna lub prysznic),

balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, lobby bar, snack bar
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane napoje bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive (11:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw
∞ brodzik
∞ krzesełka w restauracji

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ jacuzzi, sauna, masaż
∞ centrum SPA
∞ kort do tenisa
∞ kort do squsha
∞ bilard
∞ tenis stołowy

PRZYKŁADOWY POKÓJ

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

Columbus Apart - Hotel

ALL INCLUSIVE

Zlokalizowany w ciekawym miejscu. Wokół hotelu duży wybór sklepów i restauracji.
Od plaży dzieli nas kilkuminutowy spacer. Doskonała opcja dla rodzi z dziećmi. Maluchy nie będą się nudzić a to za sprawą programu animacyjnego, placu zabaw
i brodzika przy basenie głównym. Komunikacją miejską możemy dojechać do
jednej z największych atrakcji Teneryfy jaką jest Siam Park.
HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1987 r.
Odnowiony w 2010 r.
Położenie: 18 km o d
Lotniska, w Playa de las
Americas, 2 km od miasteczka Los Christianos.
Do przystanku autobusowego jest ok. 100 m, do postoju
taksówek ok. 20 m. W odległości ok. 800 m znajduje się
pole golfowe i centrum miasta.
W pobliżu hotelu znajdują się sklepy,
restauracje i bary. Park rozrywki
Siam Park położony jest ok. 1 km od
hotelu.
Hotel składa się z dwóch budynków, podzielony jest na dwie strefy
- dla dorosłych i dla dzieci, 2 baseny,
lobby bar i bar przy basenie, restauracja główna, pralnia, fryzjer,
lobby z telewizją,w ypożyczalnia samochodów, basen kryty.
Hotel przystosowany dla osób
niepełnosprawnych.

PLAŻA
200 m od hotelu, piaszczysta
plaża Playa de las Americas. Leżaki
i parasole.
POKOJE
Zlokalizowane są na terenie hotelu.
Wyposażone w sejf, telefon, TV, łazienkę (prysznic lub wanna, suszarka, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ studia
∞ apartamenty
∞ pokoje rodzinne
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bar
i bar przy basenie
Bez wyżywienia
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne bezalkoholowe napoje do śniadania

Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne bezalkoholowe napoje do śniadania
All Inclusive (09:00-22:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne alkohole oraz napoje
bezalkoholowe w barze
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ mini disco
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ krzesła w restauracji
∞ łóżeczko na zamówienie
∞ animacje
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ fitness
∞ różnorodny program animacji
∞ rzutki
∞ bilard
∞ gry elektroniczne
∞ tenis stołowy
∞ centrum Wellness – sauna,
masaż, łaźnia turecka
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Elegance Miramar

HISZPANIA
TENERYFA
ALL INCLUSIVE
WIFI GRATIS

Zlokalizowany w jednym z większych miast na wyspie Puerto de la Cruz. Dzięki czemu będziemy mieli
łatwy dostęp do miejskich rozrywek. Położony w ciszy wśród bujnych ogrodów. W restauracji możemy
skosztować dań z kuchni międzynarodowej i kanaryjskiej.
PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1964 r. Odnowiony
w 2005 r.
Położenie: Puerto de la Cruz, 100
km od lotniska Reina Sofia, restauracje i bary znajdują się w odległości ok. 1 km od hotelu, przy głównej
promenadzie.
Na terenie hotelu znajdują się: restauracja, bar, recepcja, lobby,

parking dla samochodów, pokój
gier, basen, sala konferencyjna.

Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe

PLAŻA
1 km od hotelu. Parasole i materace.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja, bar
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania

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

Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive (10:00-22:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne alkohole oraz
napoje bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ muzyka na żywo
∞ bilard, tenis stołowy, mini golf
∞ sauna, jacuzzi
∞ siatkówka

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

Alborada Beach Club

ALL INCLUSIVE
WIFI GRATIS

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1984r., odnowiony
w 2000 r.
Położenie: Las Galletas, 12 km od
lotniska Reina Sofia, centrum miejscowości znajduje się w odległości
ok. 100 m od hotelu.
Na terenie hotelu znajduje się recepcja, lobby, sala, pralnia, wypożyczalnia rowerów, basen, taras
słoneczny, restauracja, bar, sala
konferencyjna. Hotel przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Leżaki i parasole.
POKOJE
Zlokalizowane są w czterech piętrowych budynkach. Wyposażone
są w sejf, lodówka, aneks kuchenny, TV, telefon, łazienkę (wanna lub
prysznic, suszarka, WC), balkon lub
taras. Możliwość wypożyczenia
wentylatora z recepcji
Typy pokoi:
∞ apartamenty
∞ apartamenty superior
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, bar
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Bez wyżywienia
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ mini klub
∞ mini disco
∞ krzesełka w restauracji
∞ plac zabaw
∞ brodzik
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ wieczorne pokazy
∞ muzyka na żywo
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Villa Adeje Beach

HISZPANIA
TENERYFA
ALL INCLUSIVE

Hotel położony w jednym z najbardziej znanych i lubianych przez turystów mieście
na wyspie Costa Adeje. Goście mogą liczyć na pomoc miłej obsługi a w restauracji
zawsze na świeże i bogate wyżywienie. Dla aktywnych gości przygotowano
siłownię, baseny i program animacyjny.

l
PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1996 r. Odnowiony
w 2007r.
Położenie: 1 km od centrum Costa
Adeje, 17 km od lotniska South Reina
Sofia.
Na terenie znajdują się restauracja,
3 bary, pralnia, 2 baseny, sala TV, sejf
w recepcji. Urozmaicony program
animacyjny oraz rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe dla
osób aktywnych.
PLAŻA
500 m od hotelu. Leżaki i materace.
POKOJE
Zlokalizowane są w ośmiopiętrow ym budynku głównym.
Wyposażone są w went ylator,
telefon, TV, sejf, zestaw do parze-

nia kawy i herbaty, aneks kuchenny, lodówkę, łazienkę (suszarka, WC,
prysznic lub wanna), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje typu studio
dla max 3 os.
∞ apartamenty dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 bary
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ zjeżdżalnia wodna
∞ animacje
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ fitness, sauna, jacuzzi
∞ siatkówka
∞ rzutki, squash
∞ tenis stołowy
∞ animacje
∞ bilard
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 15 lat
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Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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akacje możesz wybrać i zarezerwować na kilka sposobów. Osoby preferujące kontakt osobisty
zapraszamy do jednego z 20 naszych salonów firmowych lub najbliższego Autoryzowanego Biura
Podróży Coral Travel Wezyr Holidays oraz do ponad 2000 biur agencyjnych na terenie całej Polski.
Możesz także skontaktować się z nami drogą telefoniczną, mailową lub zarezerwować wakacje online.

rezerwuj
online

Rezerwuj online wygodnie i szybko:
• aktualne oferty last minute i najnowsze promocje

• więcej ofert, więcej zdjęć, lokalizacje hoteli na mapach Google
• przewodnik po krajach wakacyjnych
• rozkład lotów

Salony firmowe Coral Travel Wezyr Holidays:
• Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5 (C.H. Galeria Sfera), tel. 33 485 94 84,
bielsko@wezyrholidays.pl
• Bydgoszcz, al. Wojska Polskiego 1 (C.H. Zielone Arkady), tel. 52 523 94 90,
bydgoszcz@wezyrholidays.pl
• Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 24/24, tel. 34 389 34 60,
czestochowa@wezyrholidays.pl
• Elbląg, ul. Płk. Dąbka 152 (C.H. Ogrody), tel. 55 625 43 90,
elblag@wezyrholidays.pl
• Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 92, tel. 58 301 71 44,
gdansk@wezyrholidays.pl
• Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2 (C.H. Riwiera), tel. 58 665 36 23,
gdynia@wezyrholidays.pl
• Katowice, ul. Moniuszki 2, tel. 32 782 30 65, tc@wezyrholidays.pl
• Katowice, ul. Piotra Skargi 6 (D.H. Supersam), tel. 32 712 20 99,
katowice@wezyrholidays.pl
• Kielce, ul. Warszawska 26 (Galeria Korona), tel. 41 201 32 60,
kielce@wezyrholidays.pl
• Kraków, ul. Starowiślna 8, tel. 12 422 40 00, krakow@wezyrholidays.pl
• Kraków, ul. Kościuszki 23, tel. 12 426 43 96, krakow2@wezyrholidays.pl
• Olsztyn, ul. Tuwima 26 (Galeria Warmińska), tel. 89 678 94 50,
olsztyn@wezyrholidays.pl
• Poznań, ul. Matyi 2 (C.H. Avenida Poznań, dawniej C.H. City Center),
tel. 61 843 21 15, poznan@wezyrholidays.pl
• Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 (C.H. Galeria Rzeszów), tel. 17 783 55 50,
rzeszow@wezyrholidays.pl
• Sosnowiec, ul. 3 Maja 13, tel. 32 263 14 70, sosnowiec@wezyrholidays.pl
• Tarnów, ul. Nowodąbrowska 127 (Gemini Park Tarnów), tel. 14 639 51 60,
tarnow@wezyrholidays.pl
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• Warszawa Centrum, al. Jana Pawła II 29, tel. 22 556 60 77,
centrum@wezyrholidays.pl
• Warszawa Wilanów, al. Rzeczypospolitej 18, tel. 22 842 02 02,
wilanow@wezyrholidays.pl
• Warszawa Mokotów, ul. Marynarska 15, tel. 22 556 60 66,
mokotow@wezyrholidays.pl
• Wrocław, ul. Piłsudskiego 2, tel. 71 337 58 34,
wroclaw@wezyrholidays.pl

Autoryzowane Biura Podróży:
Polecamy również kontakt z naszymi Autoryzowanymi Biurami Podróży
w całej Polsce. Adres swojego najbliższego biura znajdziesz na stronie
obok oraz na: www.wezyrholidays.pl/punkty-sprzedazy

Biura Agencyjne:
Nasza oferta dostępna jest również w ponad 2000 tradycyjnych biur podróży.

Infolinia dla Klientów:

801 44 44 00

klient@wezyrholidays.pl
www.wezyrholidays.pl

Autoryzowane Biura Podróży

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
• Bolesławiec, Axis; Rynek 7/7 ; 59-700 Bolesławiec,
tel. +48 75 732 20 10, e-mail: axis@axis-travel.pl
• Głogów, Travel AG; Plac Konstytucji 3 Maja 2,
67-200 Głogów, tel. +48 76 834 13 16, e-mail: glogow @travel2u.pl
• Kłodzko, An-Travel; ul. Wita Stwosza 5, 57-300 Kłodzko,
tel. +48 74 867 88 88, e-mail: biuro@antravel.pl
• Legnica, Wakacjedlaciebie.com.pl; ul. Libana 5,
59-220 Legnica, tel. +48 862 95 71,
e-mail: gromada@poczta.onet.pl
• Lubin, Habibi Travel; ul. Armii Krajowej 1,
59-300 Lubin, tel. +48 76 724 90 44,
e-mail: biuro@habibitravel.pl
• Wałbrzych, Jolka; ul. Moniuszki 17, 58-300 Wałbrzych,
tel. +48 74 8433984, e-mail: jolka@hm.pl
• Wałbrzych, MR Travel; ul. Broniewskiego 67/303 B,
58-309 Wałbrzych, tel. +48 74 663 01 17,
e-mail: mr@mrtravel.com.pl
• Wrocław, Fly Back; ul. Hallera 52 (C.H. Borek),
50-984 Wrocław, tel. +48 71 783 18 96,
e-mail: flyback@flyback.com.pl
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
• Bydgoszcz, Glob Travel; Stary Rynek 1,
85-101 Bydgoszcz, tel. +48 52 321 45 95,
e-mail: globtravel@globtravel.pl
• Bydgoszcz, Summer; ul. Dworcowa 37, 85-010 Bydgoszcz,
tel. +48 52 321 21 02, e-mail: biuro@summer.bydgoszcz.pl
• Inowrocław, Przygoda; ul. Królowej Jadwigi 12,
88-100 Inowrocław, tel. +48 52 355 91 11,
e-mail: przygodaino@poczta.onet.pl
• Świecie, Klub Podróżnika; al. Jana Pawła II 3 E,
86-100 Świecie, tel. +48 52 562 00 55,
e-mail: biuro@klub-podroznika.eu
• Toruń, Coco Tours; ul. Podmurna 26,
87-100 Toruń, tel. +48 56 653 92 22,
e-mail: monika.kwiatkowska@cocotours.pl
• Włocławek, Sun Travel; ul. Zbiegniewskiej 75,
87-800 Włocławek, tel. +48 54 420 17 44,
e-mail: kontakt@suntravel.wloclawek.pl
WOJ. LUBELSKIE
• Biłgoraj, Planeta; Pl. Wolności 8, 23-400 Biłgoraj,
tel. +48 84 686 18 18, e-mail: biuro@planeta-podrozy.pl
• Lublin, Lubelskie Centrum Turystyczne,
ul. Krakowskie Przedmieście 36, 20-002 Lublin,
tel. +48 81 532 16 17, e-mail: lctlublin@gmail.com
• Lublin, Solclub, ul. Orkana 6 (Galeria Orkana),
20-950 Lublin, tel. +48 81 443 30 00,
e-mail: info@solclub.pl
WOJ. LUBUSKIE
• Gorzów Wielkopolski, Sun Klub; ul. Mieszka I 68/1,
66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. +48 95 736 68 88,
e-mail: biuro@sunklub.pl
• Zielona Góra, Sun Klub; ul. Kupiecka 21,
65-426 Zielona Góra, tel. +48 68 452 87 44,
e-mail: biuro@bpeldorado.pl
WOJ. ŁÓDZKIE
• Łódź, Planeta Podróży, ul. Żwirki 3, 90-448 Łódź,
tel. +48 52 3214595, e-mail: biuro@planetapodrozy.pl
• Łódź, Sol Travel, ul. Piotrkowska 132, 90-103 Łódź,
tel. +48 42 632 34 14, e-mail: soltravel@soltravel.pl
• Piotrków Trybunalski, Juventur; ul. Słowackiego 103,
97-300 Piotrków Trybunalski, tel.+48 44 646 87 13,
e-mail: biuro@juventurpiotrkow.pl
• Radomsko, Trybunalskie; ul. Reymonta 43/12,
97-500 Radomsko, tel. +48 44 685 21 77,
e-mail: biuro@trybunalskie.com.pl
• Tomaszów Mazowiecki, Omnitur, ul. P.O.W. 17 lok. 1,
97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel. +48 44 724 98 12,
e-mail: omnitur@omnitur.pl
• Zduńska Wola, Ventus Travel; ul. Łaska 15,
98-220 Zduńska Wola, tel. +48 43 825 31 67,
e-mail: ventustravel@gmail.com
• Zgierz, Viva Centrum Podróży; Plac Jana Pawła II 17, 95-100 Zgierz,
tel. +48 42 719 06 85, e-mail: vivacp@poczta.wp.pl
WOJ. MAŁOPOLSKIE
• Andrychów, Marti Travel; Pl. Mickiewicza 1C,
34-120 Andrychów, tel. +48 33 870 33 77,
e-mail: mwandor@martitravel.pl
• Chrzanów, Apricor; al. Henryka 33, 32-500 Chrzanów,
tel. +48 32 753 97 32, e-mail: biuro@apricor.pl
• Kęty, Idea Travel; ul. Rynek 11, 32-650 Kęty,
tel. +48 33 845 18 60, e-mail: idea@idealnewakacje.pl
• Kraków, Travel Market; ul. Kapelanka 54 (C.H. Tesco), 30-347
Kraków, tel. +48 12 267 03 25, e-mail: kapelanka@travel-market.pl
• Kraków, Travel Market; ul. Bora Komorowskiego 37 (C.H. Krokus),
31-876 Kraków, tel. +48 12 4182525,
e-mail: krokus@travel-market.pl
• Libiąż, Apricor; ul. Wojska Polskiego 1B, 32-590 Libiąż,
tel. +48 32 753 97 32, e-mail: biuro@apricor.pl
• Nowy Sącz, Relax; ul. Piotra Skargi 5, 33-300 Nowy Sącz,
tel. +48 18 443 85 15, e-mail: biuro@butrelax.pl
• Olkusz, Ilkus; ul. Sławkowska 13, 32-300 Olkusz,
tel. +48 32 643 15 85, e-mail: ilkus@ilkus.com.pl

• Oświęcim, Odlotowe Wakacje; Rynek Główny 20, 32-600
Oświęcim, tel. +48 33 445 81 03, e-mail: biuro@agturim.pl
• Nowy Targ, Regle ; ul. Szaflarska 23 , 34-400 Nowy Targ,
tel. +48 18 2667372, e-mail: regle@tatrynet.pl
• Wadowice, Idea Travel; ul. Lwowska 8, 34-100 Wadowice,
tel. +48 33 873 55 90, e-mail: idea@idealnewakacje.pl
• Zakopane, Regle; ul. Krupówki 42/5, 34-500 Zakopane,
tel. +48 18 201 57 81, e-mail: regle2@tatrynet.pl
WOJ. MAZOWIECKIE
• Grodzisk Mazowiecki, Travel Club; ul. Harcerska 22,
05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. +48 22 755 53 48,
e-mail: biuro@travelclub.net.pl
• Płock, Wakacyjny Doradca ; ul. Józefa Kwiatka 35 lok. 3,
09-400 Płock, tel. +48 24 364 55 50,
e-mail: biuro@wakacyjnydoradca.pl
• Piaseczno, Ariadna Travel; ul. Młynarska 4E,
05-500 Piaseczno, tel. +48 22 735 22 10,
e-mail: info@ariadnatravel.pl
• Pruszków, SandyTravels.pl, ul. Wojska Polskiego 46 A,
05-804 Pruszków, tel. +48 22 734 23 63,
e-mail: bartosz@sandytravels.pl
• Siedlce, Maxi Travel; ul. 3-go Maja 38, 08-110 Siedlce,
tel. +48 25 632 60 65, e-mail: mira@maxitravel.pl
• Warszawa, Holiday Club; ul. Malczewskiego 52,
02-617 Warszawa, tel. +48 22 844 06 99,
e-mail: mokotow@holidayclub.com.pl
• Warszawa, Reform Travel; ul. Jasna 15 lok. 2,
00-003 Warszawa, tel. +48 22 629 40 65,
e-mail: aldona@reformtravel.pl
• Warszawa, Smile Holiday; al. Niepodległości 92/98 (Metro
Racławicka), 02-585 Warszawa, tel. +48 22 848 14 08,
e-mail: marcin@smileholiday.pl
• Warszawa, World Holidays; ul. Szkoły Orląt 4 lok. 8,
03-984 Warszawa, tel. +48 22 893 10 35,
e-mail: biuro@worldholidays.pl
• Wołomin, Hit Travel; ul. Ogrodowa 1, 05-200 Wołomin,
tel. +48 22 787 90 16, e-mail: hittravel@hittravel.pl
WOJ. PODKARPACKIE
• Nisko, Nista; Pl. Wolności 1, 37-400 Nisko,
tel. +48 15 8412085, e-mail: nista@poczta.onet.pl;
• Rzeszów, King Travel; ul. Mickiewicza 5, 35-064 Rzeszów,
tel. +48 17 862 11 11, e-mail: kingtravel@wp.pl
• Rzeszów, King Travel; ul. Witosa 21 (Real), 35-115 Rzeszów,
tel. +48 17 850 53 40, e-mail: kingtravel@wp.pl
WOJ. PODLASKIE
• Białystok, 24 Holiday; ul. Św. Mikołaja 1/1,
15-420 Białystok, tel. +48 85 742 07 74,
e-mail: mikolaja@24holiday.pl
WOJ. POMORSKIE
• Gdańsk, 24 Holiday; ul. Dmowskiego 7B/2,
80-243 Gdańsk,tel. +48 58 350 57 97,
e-mail: gdansk@24holiday.pl
• Gdańsk, Mttravel.pl; ul. Św. Ducha 37/39,
80-834 Gdańsk, tel. +48 58 306 61 66,
e-mail: biuro@mttravel.pl
• Kościerzyna, Exotico.pl; ul. Staszica 13,
83-400 Kościerzyna, tel. +48 788 966 666,
e-mail: biuro@exotico.pl
• Słupsk, Sun Way Travel; ul. Szczecińska 58/30 (C.H. Jantar),
76-200 Słupsk, tel. +48 59 845 54 80,
e-mail: biuro@sunwaytravel.pl
• Sopot, World Tour; ul. Boh. Monte Cassino 25,
81-767 Sopot, tel. +48 58 555 00 45,
e-mail: oktravel@oktravel.pl
WOJ. ŚLĄSKIE
• Będzin, Sun&Travel; ul. 11 Listopada 10 (C.H. Kaufland),
42-500 Będzin, tel. +48 32 263 26 54,
e-mail: biuro@sun.travel.pl
• Bielsko-Biała, Idea Travel; ul. Głęboka 5,
43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 811 66 66,
e-mail: idea@idealnewakacje.pl
• Bieruń, Traveller; ul. Granitowa 16,
43-155 Bieruń, tel. +48 32 216 37 39,
e-mail: piast@traveller.net.pl
• Cieszyn, Bea-Travel; ul. Głęboka 45, 43-400 Cieszyn,
tel. +48 33 852 08 17, e-mail: beatravel@pro.onet.pl
• Chorzów, Conti; ul. Dworcowa 2, 41-500 Chorzów,
tel. +48 32 346 00 84, e-mail: biuro@contichorzow.pl
• Czechowice Dziedzice, Chantal Travel; ul. Targowa 2,
43-502 Czechowice Dziedzice, tel. +48 32 737 62 23,
e-mail: biuro@chantaltravel.pl
• Częstochowa, E-lastminute.pl; ul. Dąbrowskiego 7,
42-202 Częstochowa, tel. +48 34 324 80 40,
e-mail: office@e-lastminute.pl
• Jastrzębie Zdrój, Podróżnik; ul. Harcerska 1D,
44-335 Jastrzębie Zdrój, tel. +48 32 470 05 88,
e-mail: butpodroznik@wp.pl
• Jaworzno, Laguna; ul. Mickiewicza 5, 43-600 Jaworzno,
tel. +48 32 752 65 89, e-mail: biuro@odlotowewakacje.pl
• Jaworzno, Sun Tour; ul. Sądowa 5A, 43-600 Jaworzno,
tel. +48 32 751 91 21, e-mail: suntour@interia.pl
• Katowice, King Travel; ul. Pułaskiego 60 (C.H. Trzy Stawy), 40-028
Katowice, tel. +48 32 307 33 11, trzy.stawy@wezyrholidays.pl
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• Kłobuck, Scout Travel 2; ul. Szkolna 10, 42-100 Kłobuck,
tel. +48 34 317 22 04, e-mail: scouttravel2@interia.eu
• Mikołów, Holiday Ticket; ul. Św. Wojciecha 25,
43-190 Mikołów, tel. +48 32 226 42 92,
e-mail: rezerwacje@holidayticket.pl
• Mysłowice, Wigor; ul. Armii Krajowej 22,
41-400 Mysłowice, tel. +48 32 222 56 06,
e-mail: biurowigor@vp.pl
• Racibórz, Max, plac Dworcowy 1,
47-400 Racibórz, tel. +48 32 415 27 73,
e-mail: centrala@maax.pl
• Ruda Śląska, Sun Travel; ul. Wawelska 2,
41-700 Ruda Śląska, tel. +48 32 243 52 99,
e-mail: suntravel@vp.pl
• Rybnik, Firo-Tour; ul. Raciborska 5, 44-200 Rybnik,
tel. +48 32 433 00 13, e-mail: biuro@firotour.pl
• Siemianowice Śląskie, Atut; ul. Staszica 3,
41-100 Siemianowice Śląskie, tel. +48 32 765 83 24,
e-mail: kontakt@biurolastminute.pl
• Tychy, Holiday; ul. Dmowskiego 22, 43-100 Tychy,
tel. +48 32 217 46 00, e-mail: biuro@holiday.tychy.pl
• Wodzisław Śląski, P.U.T. WW; ul. Św. Jana 1,
44-300 Wodzisław Śląski, tel. +48 32 455 55 00,
e-mail: biuro@wakacjeww.pl
• Zabrze, Koral Travel; Plac Teatralny 12 (C.H. Platan),
41-800 Zabrze, tel. + 48 32 278 04 99,
e-mail: bpplatan@o2.pl
• Zawiercie, Denar Travel; ul. 3 Maja 1A,
42-400 Zawiercie, tel. +48 32 670 95 96,
e-mail: biuro.zawiercie@denartravel.pl
• Żory, Sun Travel; ul. Górne Przedmieście 1, 44-240 Żory,
tel. +48 32 434 18 88, e-mail: biuro@sun-travel.com.pl
• Żywiec, Idea Travel; ul. Wesoła 1, 34-300 Żywiec,
tel. + 48 33 863 11 33, e-mail: idea@idealnewakacje.pl
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
• Kielce, Centrum Last Minute; ul. Kościuszki 24,
25-310 Kielce, tel. +48 41 344 75 03, e-mail: biuro@lastowicze.pl
• Ostrowiec Świętokrzyski, Voyager; ul. Mickiewicza 30,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. +48 41 263 41 85,
e-mail: voyager.ostrowiec@gmail.com
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
• Ełk, Holidayline.pl; ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3,
19-300 Ełk, tel. +48 87 610 88 88,
e-mail: rezerwacje@holidayline.pl
• Iława, Luz; ul. Królowej Jadwigi 14, 14-200 Iława,
tel. +48 89 648 39 31, e-mail: luz@luzbp.pl
• Olsztyn, Ellite Travel, ul. Staromiejska 16, 10-017 Olsztyn,
tel. +48 89 52 74 004, e-mail: biuro@ellitetravel.pl
• Olsztyn, Aja Travel; ul. Warmińska 27 lok. 10,
10-544 Olsztyn, tel. +48 89 652 14 76,
e-mail: ajatravel@e-lastminute.pl
• Ostróda, M-Tour; ul. Grunwaldzka 16, 14-100 Ostróda,
tel. +48 89 646 48 48, e-mail: mtour.ostroda@gmail.com
WOJ. WIELKOPOLSKIE
• Gniezno, Sun Way Travel; ul. Sobieskiego 17 lok. 111
(Galeria MAX), 62-200 Gniezno, tel. +48 721 260 000,
e-mail: gniezno@sunwaytravel.pl
• Kalisz, Yerco; ul. Górnośląska 25, 62-800 Kalisz,
tel. +48 62 753 23 85, e-mail: biuro@yerco.pl
• Kępno, Kuba Tour; al. Marcinkowskiego 4a/7, 63-600 Kępno,
tel. +48 62 782 00 47, e-mail: kubatour@wp.pl
• Leszno, Laguna; Rynek 35, 64-100 Leszno,
tel. +48 65 529 57 97, e-mail: info@laguna.leszno.pl
• Luboń, Kivi Travel; ul. Żabikowska 66 (C.H. Pajo), 61-696 Luboń,
tel. +48 65 529 57 97, e-mail: biuro@kiwitravel.pl
• Nowy Tomyśl, Śródziemnomorze; ul. Piłsudskiego 46,
64-300 Nowy Tomyśl, tel. +48 61 442 11 00,
e-mail: biuro@srodziemnomorze.pl
• Oborniki, AP Travel; ul. 11 Listopada 2 (Intermarche),
64-600 Oborniki, tel. +48 61 296 06 00,
e-mail: oborniki@aptravel.pl
• Ostrów Wielkopolski, Wakacyjnyagent.pl;
ul. Wojska Polskiego 2/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. +48 62 590 38 49, e-mail: biuro@wakacyjnyagent.pl
• Piła, Słoneczna Przygoda; ul. Kilińskiego 6/1,
64-920 Piła, tel. +48 67 350 30 30,
e-mail: rezerwacje@slonecznaprzygoda.pl
• Poznań, Agenda; ul. Woźna 7, 61-777 Poznań,
tel. +48 61 853 09 54, e-mail: biuro@superwakacje.pl
• Poznań, Holidayservice; al. Solidarności 42, 61-696 Poznań,
tel. +48 61 677 10 00, e-mail: info@holidayservice.pl
• Poznań, Viva Travel; ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań
(Terminal Portu Lotniczego – Ławica),
tel. +48 61 849 21 75, e-mail: biuro@viva-travel.com.pl
• Przeźmierowo, Balkan Travel; ul. Rynkowa 75C,
62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 652 51 01,
e-mail: balkantravel@balkantravel.pl
• Środa Wielkopolska, Podróży Świat; ul. Stary Rynek 4,
63-000 Środa Wielkopolska, tel. +48 61 639 30 52,
e-mail: biuro@podrozyswiat.pl
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
• Koszalin, Sun Way Travel; ul. Paderewskiego 1 (C.H. Atrium),
75-736 Koszalin, tel. +48 72 124 00 00,
e-mail: koszalin@sunwaytravel.pl
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