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Szeroki wybór hoteli:
• ponad 800 hoteli All Inclusive,
•  zróżnicowany standard hoteli  

od 2* do 5* deluxe,
•  różne typy pokoi w tym rodzinne  

dla 2+2 i 2+3.

Różna długość wakacji i wybór 
lotniska:
•  wakacje na dowolną liczbę dni  

np. 4, 7, 10, 12, 14, 21  
i wiele innych,

• pobyty weekendowe,
• wyloty z 10 lotnisk lokalnych.

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

otrzymuje pobyt GRATIS,
• duży wybór hoteli z aquaparkami,
•  hotele z polską animacją dla dzieci 

i nastolatków,

•  specjalne strefy zabaw dla dzieci 
z miniklubami, placami zabaw, 
a nawet lunaparkami,

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

Spokój i bezpieczeństwo:
•  optymalne ubezpieczenie podróży 

w cenie, 
• ubezpieczenie od rezygnacji 3%,
•  dodatkowe ubezpieczenia,
•  całodobowa opieka 

polskojęzycznego rezydenta 
na większości kierunków.

Komfort podróżowania 
w dodatkowych pakietach:
•  indywidualny transfer,
•  niespodzianki i gratisy na specjalne 

okazje, np. podróż poślubna, 
urodziny lub rocznica.

Coralove podróże na plus!

GWARANCJE  
I ZMIANY  

REZERWACJI

WAKACJE  

na 10 dni

WYLOTY  

z 10 

lotnisk

Karta  
Stałego  
Klienta

3%
RABAT  

dla stałych
Klientów

Zapytaj o nią w swoim biurze 
podrózy i korzystaj z  atrakcji!
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Kierunek Warszawa Łódź Gdańsk Bydgoszcz Poznań Wrocław Kraków Katowice Rzeszów Szczecin

Turcja

Riwiera Turecka, Antalya X X X X X X X X X X

Turcja Egejska, Bodrum X X X X X X

Turcja Egejska, Dalaman X X X

Grecja

Kreta X X X X X

Rodos X X X X X

Kos X X X X X

Korfu X X X X X

Zakynthos X X X X

Bułgaria

Złote Piaski X X X X X

Słoneczny Brzeg X X X X X X X X

Hiszpania

Costa Brava X X X X X

Egipt

Hurghada X X X X X

Sharm el Sheikh X X

Marsa Alam X X

Tunezja

Monastir X X

Egzotyka X X X X X X X X X

LATAMY Z WIELU LOTNISK W RÓŻNE DNI. 
DOPASUJ WAKACJE DO SIEBIE! 
LEĆ NA WEEKEND, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  
A NAWET WIĘCEJ DNI!

POLSKIE 
ANIMACJE

DZIECKO 
pobyt w hotelu 

GRATIS

Latamy codziennie
w sezonie lato 2019

TURCJA
GRECJA

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

POLSKOJĘZYCZNI REZYDENCI
•  Oczekują 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, regio-

nu oraz przedstawią bogatą ofertę wycieczek.
•  W większości hoteli znajdują się tablice oraz infoksiążki z informacja-

mi o kraju opracowane w języku polskim.
•  W hotelach dostępny jest też kontakt do rezydenta lub lokalnego 

biura – często 24 godziny na dobę.

POLSKOJĘZYCZNI ANIMATORZY
Dostępni w hotelach Family, gdzie są częścią hotelowych, międzynaro-
dowych zespołów animacyjnych.
• Zainspirują do poznawania małego, wielkiego, dziecięcego świata,
• Zapewnią bezpieczeństwo,
• Zniwelują blokadę językową,
•  Zorganizują czas tak, by każdy dzień był pełen nowych, ekscytujących 

wrażeń,
• Zatroszczą się jak ktoś naprawdę bliski.

POLSKOJĘZYCZNI PRZEWODNICY
Towarzyszą Wam podczas większości wycieczek, więc zamiast kon-
centrować 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 wypoczynku: w Turcji, Egipcie, Grecji, Hiszpanii, 
Tajlandii i Dubaju. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Dbają o Was 
z największą uwagą, ponieważ jesteście naszymi wspólnymi Klientami.

W 1999 r. stworzyliśmy markę  
Wezyr Holidays. Dzisiaj, należąc do 

międzynarodowej grupy OTI Holding, 
funkcjonujemy pod marką 

Coral Travel. Połączyliśmy wieloletnie 
doświadczenia Wezyr Holidays na 
polskim rynku z międzynarodową 

wiedzą i siłą Coral Travel.  
Dzięki temu oferujemy naszym 

Gościom bardziej różnorodną ofertę 
wakacji i lepszy serwis w krajach 

wakacyjnych.

WCZORAJ

DZISIAJ

20
LAT 

W POLSCE

Dobra
opieka
Polski język, 
bezpieczeństwo
i „święty spokój”
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Zaufanie
Pewność i siła 
międzynarodowego koncernu

NIEZAWODNOŚĆ  

SPOD ZNAKU OTI 
Należymy do grupy OTI Holding, 
która w ciągu 27 lat wypracowała 
sobie pozycję jednego ze świato-
wych liderów branży turystycznej. 
Dominuje dzisiaj we wszystkich 
segmentach rynku turystycznego, 
takich jak turystyka przyjazdowa, 
organizacja wycieczek, zakwa-
terowanie, przeloty, sieć agencji 
sprzedaży i bezpieczeństwo. 
Z jej usług skorzystało ponad 20 
milionów klientów. OTI Holding 
jest aktywne na 5 kontynentach, 
gdzie w 13 państwach pracuje 
6 tys. pracowników i afiliantów. 
Organizuje wyjazdy do niemal 
90 kierunków w 38 krajach, 
między innymi do Turcji, Grecji, 

Hiszpanii, Egiptu, Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich czy Tajlandii. 
Zawsze zapewniając jakość  
i niezawodność spod znaku OTI.

BEZPIECZEŃSTWO  

•  Mamy wszystkie zabezpieczenia 
prawne i finansowe wymagane 
ustawą o usługach turystycznych.

•   Nasze pakiety zawsze gwaran-
tują ubezpieczenie klienta.

•  Rzetelnie informujemy  
o warunkach uczestnictwa.

•  Prezentujemy pełne ceny ofert, 
łącznie z podatkami, opłatami 
lotniskowymi i ubezpieczeniem 
podstawowym.

•  Należymy do Polskiej Izby  
Turystyki (PIT ).

GWARANCJA  

BEZPIECZEŃSTWA 

Nasza gwarancja ubezpieczenio-
wa wynosi 70 milionów złotych.
Zawarta jest w towarzystwie 
Europäische Reiseversicherung AG. 
Zabezpiecza spłatę  ewentualnych 
roszczeń Klientów, związanych 
z umowami zawartymi przez nas 

w okresie od 17 września 2018 roku 
do 16 września 2019 roku.

GWARANCJA  

NIEZMIENNOŚCI CENY 

Bez względu na zmiany kursów 
walut, podwyżki kosztów paliwa 
lub opłat lotniskowych, rezerwa-
cje dokonane w sezonie lato 2019 
objęte są bezpłatną gwarancją 
niezmiennej ceny.

GWARANCJA JAKOŚCI ISO 

9001:2008 

Jako jeden z nielicznych 
touroperatorów na polskim 
rynku wdrożyliśmy i utrzymujemy 
system zarządzania jakością oraz 
otrzymaliśmy certyfikat zgodno-
ści z normą ISO 9001:2008.
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70 MLN ZŁOTYCH

GWARANCJI

UBEZPIECZENIOWEJ

Z KORZYŚCIĄ

DLA KLIENTÓW

70
GWARANCJI

mln18
KLIENTÓW

mln
KAPITAŁU 

ZAKŁADOWEGO

20mln
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W podróżowaniu 
najcudowniejsze 
jest to, że znów 
możemy poczuć się 
odkrywcami! Zapach 
przygody, smak 
życia, nowi ludzie… 
To wszystko łączy 
się z niesamowitymi 
doświadczeniami 
i emocjami. Właśnie 
dlatego wakacje są  
All Inclusive!

codziennego i nocnych rozrywek. 
Fani zwiedzania z powodzeniem 
znajdą hotele, które ze względu na 

dobre położenie i komunikację, 
pozwolą na spełnienie 

podróżniczych ambicji. 
Dla fanów sportu 

najlepsze miejsca 
to te, w któ-

rych mogą 
zrealizować 
odkładane 
na wakacje 
marzenia 
o nurkowa-
niu, nauce 
tańca, 
rajdach 

i raftingu. 
Zaplanujmy 

więc urlop 
zgodnie ze 

swoimi marze-
niami! Wtedy świat 

na pewno nas zaskoczy 
i zauroczy!

INSPIRUJMY SIEBIE  
I INNYCH
Nowe miejsca to przede wszystkim 
nowi ludzie. Możliwość poznania 
temperamentu, tradycji i stylu życia 
gospodarzy to jedno z najcenniej-
szych wakacyjnych doświadczeń. 
Pogodni i uśmiechnięci Grecy 
pokażą nam, jak cieszyć się życiem. 
Hiszpanie – jak świetnie się bawić. 
Z zachwytem będziemy obserwo-
wać to, jak słowiańska dusza miesza 
się bałkańskim temperamentem, 
dodając Bułgarom niepowtarzalne-
go uroku. Gościnność Turków, którzy 
mimo swych azjatyckich korzeni, 
są bardzo europejskim, otwartym 
narodem, łamie wszelką nieśmia-

łość i wystarczy kilka minut, byś 
poczuł się u nich, jak w domu. 
Przyjazne nastawienie Egipcjan 
i otwartość Tunezyjczyków są 
kwintesencją tego, co mogą 
zaoferować narody północnej 
Afryki. Siły i wrażliwości ludzi  
nie da się wyczytać z książek,  
to trzeba poczuć na własnej 
skórze, dlatego jedną z piękniej-
szych stron wakacji All Inclusive 
jest składnik MUST FEEL! 

ODKRYWAJMY SMAKI  
I ZAPACHY
Pamiętajmy o wakacyjnym 
MUST EAT! Nie można odkrywać 

nowych krain, nie smakując 
lokalnych potraw. Każdy kraj 
zaprasza do skosztowania swojej 
niepowtarzalnej kuchni, ponie-
waż świat poznajemy wszyst-
kimi zmysłami! Za nieznanymi 
nazwami kryją się niesamowite 
doznania smakowe, dlatego  
koniecznie trzeba spróbować 
musaki w Grecji, różnych  
odmian kebaba w Turcji, hisz-
pańskiej paelli, tunezyjskiej  
szaszuki, falafeli w Egipcie i buł-
garskiej sałatki szopskiej. Świat 
przypraw i ziół kusi aromatami. 
Nie ma potrzeby, by mu się 
bardzo opierać!

DAJMY SIĘ PONIEŚĆ 
HISTORII
W wielu miejscach historia jest 
na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy 
zaproszeni do odbycia podróży 
w czasie, a czy właśnie o tym 
nie marzyliśmy jako dzieci? 
Spotkanie z Kleopatrą, greckimi 
filozofami, rzymskimi strategami, 
fenickimi kupcami lub bohate-
rami średniowiecznych opowie-
ści… Niemożliwe? Ależ przeciw-
nie! MUST DISCOVER – to kolejny 
dowód na to, że wakacje są All 
Inclusive! Starożytna Grecja z jej 
ekscytującymi mitami i legenda-
mi, tureckie podziemne miasta 
wykute w skale, prawosławne 
chramy Bułgarii, katolickie ka-
tedry Hiszpanii, nieodgadnione 
egipskie piramidy i tunezyjskie 
porty opowiadają najpiękniejsze 
historie, zapraszając podróż-
ników do odkrywania swoich 
skarbów!       
                                                                          
POZWÓLMY NATURZE 
NAS ZAUROCZYĆ
Natura jest największym artystą. 
Maluje przed nami niesamowite 
krajobrazy, buduje cudowne 
struktury, zachęca do tego, byśmy 
zatrzymali się na chwilę, wyrwali 
z codziennego rytmu i znaleźli 
czas, by ją po prostu zauważyć. 
MUST SEE to w wakacyjnym All 
Inclusive zaproszenie do spotkania 
z przyrodą, którego tak nam braku-
je wśród codziennych obowiąz-
ków. W każdym miejscu możemy 
znaleźć coś, co przypomni nam 
o potężnej sile, jaka drzemie w na-
turze – kreteński wąwóz Samaria 
lub hiszpańska Samosierra, jaskinie 
i groty Turcji, bułgarski Kamien-
ny Las, pustynne krajobrazy 
Tunezji i Egiptu. A z drugiej strony 
wspaniała roślinność, wodospady, 
cudowne zatoczki i złociste plaże, 
czyli miejsca, w których odpoczy-
wamy, nabieramy sił i kontemplu-
jemy niewysłowione piękno.

W wakacjach uwielbiam to,  
że za każdym rogiem czeka na 
mnie coś nowego i czarującego! 
Pielęgnuję w sobie tę otwartość.

     Anka
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Wakacyjne wyjazdy dają nam nieograniczo-
ne możliwości poznania bogactwa świa-
ta. Budząc w sobie dziecięcą ciekawość 
tego, co nieznane i ekscytujące, otwiera-

my się na piękno natury, pasjonujące historie, innych 
ludzi, ich kulturę, tradycję i codzienne życie. Wakacje 
All Inclusive zawierają w sobie możliwość najlepszego 
wypoczynku połączoną z odkrywaniem i doświadcza-
niem świata.

SPEŁNIAJMY MARZENIA
Wakacje All Inclusive zachęcają do tego, by realizo-
wać swoje marzenia! Jeśli upragniony wyjazd ma  
być sposobem na relaks, wybierzmy wspaniały,  
komfortowy hotel w zakątku pełnym zieleni, który 
sąsiaduje z plażą. Tam w zaciszu można poczytać 
długo odkładaną książkę i zachwycać się zacho- 
dami słońca. Jeżeli uwielbiamy ludzi, skuśmy się  
na miasto, w którym odkryjemy uroki życia  

Świat 
czaruje, uwodzi, 
zachwyca i nie 

pozwala na nudę! 
Odkrywajmy go 

z dziecięcą 
radością!

Najlepsze wakacje 
All Inclusive!
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W podróżowaniu 
najcudowniejsze 
jest to, że znów 
możemy poczuć się 
odkrywcami! Zapach 
przygody, smak 
życia, nowi ludzie… 
To wszystko łączy 
się z niesamowitymi 
doświadczeniami 
i emocjami. Właśnie 
dlatego wakacje są  
All Inclusive!

codziennego i nocnych rozrywek. 
Fani zwiedzania z powodzeniem 
znajdą hotele, które ze względu na 

dobre położenie i komunikację, 
pozwolą na spełnienie 

podróżniczych ambicji. 
Dla fanów sportu 

najlepsze miejsca 
to te, w któ-

rych mogą 
zrealizować 
odkładane 
na wakacje 
marzenia 
o nurkowa-
niu, nauce 
tańca, 
rajdach 

i raftingu. 
Zaplanujmy 

więc urlop 
zgodnie ze 

swoimi marze-
niami! Wtedy świat 

na pewno nas zaskoczy 
i zauroczy!
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I INNYCH
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wać to, jak słowiańska dusza miesza 
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łość i wystarczy kilka minut, byś 
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ODKRYWAJMY SMAKI  
I ZAPACHY
Pamiętajmy o wakacyjnym 
MUST EAT! Nie można odkrywać 

nowych krain, nie smakując 
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zaprasza do skosztowania swojej 
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historie, zapraszając podróż-
ników do odkrywania swoich 
skarbów!       
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znaleźć coś, co przypomni nam 
o potężnej sile, jaka drzemie w na-
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i groty Turcji, bułgarski Kamien-
ny Las, pustynne krajobrazy 
Tunezji i Egiptu. A z drugiej strony 
wspaniała roślinność, wodospady, 
cudowne zatoczki i złociste plaże, 
czyli miejsca, w których odpoczy-
wamy, nabieramy sił i kontemplu-
jemy niewysłowione piękno.

W wakacjach uwielbiam to,  
że za każdym rogiem czeka na 
mnie coś nowego i czarującego! 
Pielęgnuję w sobie tę otwartość.
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i traktują ich z góry. Wręcz przeciwnie,  
są ciekawi ludzi. Jeśli zrobicie na nich 
dobre wrażenie, bo tak jak oni cenicie 
wartości rodzinne, potrafią przychylić 
nieba i zaprosić do domu lub sklepu  
na poczęstunek.

TUNEZYJSKA OTWARTOŚĆ
Nie inaczej jest w Tunezji. Ba, Tunezyj-
czycy są jeszcze bardziej otwarci na 
przedstawicieli innych kultur i religii 
oraz zdolni do kompromisu. Potrafią 
zachować balans między tradycją a no-
woczesnością zarówno w skali makro, jak 
i w indywidualnych kontaktach z gosz-
czonymi turystami. Warto odwzajemnić 
się im tym samym, a spędzicie w Tunezji 
niezapomniane wakacje. Oczywiście przy 
słodkiej herbacie lub przygotowanej  
na wszystkie możliwe sposoby kawie.

Czyli czego możemy  
nauczyć się od innych narodów

KAŻDY kraj niesie  
ze sobą bogatą kulturę  

i tradycję, która  
ukształtowała styl życia 

jego mieszkańców.  
Warto poczuć  

tę odmienność i poznać 
jej najciekawsze  

strony.

O_006-007_Must feel.indd   7 28/11/2018   11:27

6

M
U

ST
 F

E
E

L

Warto poznać mieszkańców krain, do których udajemy 
się na wakacje – ich zwyczaje i życiową filozofię.

ST YL ŻYCIA |  TEMPERAMENT |  RADOŚ Ć |  OPT YMI ZM 

ŚRÓDZIEMNOMORSKA  
FILOZOFIA ŻYCIA

Wakacje nad Morzem Śródziemnym, Czerwo-
nym lub Czarnym nieodmiennie kojarzą się  
ze słońcem, rozkoszami plażowania  
i cudownymi morskimi kąpielami.  
No, może jeszcze z fantastycznymi miej-
scami, które dane mam było zobaczyć. Nie 
zapominajmy jednak o ludziach zamieszkują-
cych te tereny. To oni tak naprawdę nasycają 
te odwiedzane przez nas miejsca czymś 
absolutnie unikatowym, co można nazwać 
śródziemnomorskim stylem życia.
Na czym polega jego tajemnica? Na miłości 
do życia właśnie. A najważniejsze składniki 
tej niezwykłej, magicznej mikstury to: radość, 
ciekawość świata, wszechobecny luz, miłość 
i słoneczna aura bijąca od tubylców. Ow-
szem, miewają i troski, ale starają się, by było 
ich tyle, ile dni bez słońca, czyli jak najmniej.

GRECKA ISKRA
Weźmy na przykład takich Greków. Oni 
nawet w porażce próbują znaleźć jakieś 
dobre strony. To przecież ich bohater, 
który szturmem wdarł się do współczesnej 
popkultury – Grek Zorba – ukuł termin 
„jaka piękna katastrofa”. I mimo przeciwno-
ści losu, wolał się z tym losem zaprzyjaźnić, 
niż nań narzekać. Ale najważniejszym sło-
wem, krótko i zwięźle opisującym stosunek 
Greków do otaczającego ich świata jest 
„kefi”, czyli wewnętrzna iskra dająca radość 
życia. Albo się „kefi” ma, albo nie. Szanujący 
się mieszkaniec Hellady powinien ją mieć 
i każdy uważa, że ma. Z pewnością tak jest, 
gdy lubi się dobrze zjeść, wypić, śpiewać, 
tańczyć i kochać. A wszystko, oczywiście, 
czyniąc na luzie. Bo luz to najważniejszy 
element tej niepowtarzalnej greckiej 
mieszanki.

HISZPAŃSKIE ŚWIĘTOWANIE
Choć Hiszpania leży na drugim krańcu 
Morza Śródziemnego, to przepis na życie 
ma bardzo podobny. A najlepiej oddają 
go cztery magiczne słowa: „fiesta”, „sjesta”, 
„despacito” i „maňana” – baw się, odpoczy-
waj, powolutku, a co musisz zrobić dziś, 

zrób jutro. Cóż za piękny przepis na 
życie (wakacyjne również). Tu muzyka 
i jedzenie odgrywają rolę niebagatelną. 
Fantastyczna kuchnia – od wyrafino-
wanej paelli po szybkie tapas, znako-
mite napitki – od owocowej sangrii po 
czerwoną, wytrawną Rioję, energetyczne 
pieśni i tańce potrafią sprawić, że choćby 
przez chwilę poczujesz się Hiszpanem.

BUŁGARSKA DUSZA
Jeśli szukacie wakacyjnego kontaktu 
z bratnią słowiańską duszą, a jedno-
cześnie chcecie czuć ten niepowtarzal-
ny klimat śródziemnomorskiej aury, 
wybierzcie Bułgarię. Bo choć piękne plaże 
pieszczone są przez wody Morza Czar-
nego, to bez dwóch zdań wciąż jesteśmy 
tu w kręgu kultury śródziemnomorskiej 
i ten specyficzny ogień, podobny do tego, 
który można znaleźć u sąsiadów w Grecji, 
płonie i tu. Dobrą zabawę przy wyśmieni-
tym jadle, winie i muzyce (ach, te kobiece 
chóry!) znajdziecie tu na pewno. A z tu-
bylcami dogadacie się łatwiej. Wiadomo 
– pokrewne słowiańskie dusze, a na doda-
tek kilka stycznych punktów w historii 
bardzo pomaga w porozumieniu.

TURECKA GOŚCINNOŚĆ
„Yava, yava” (powoli, powoli) to jeden 
z ulubionych zwrotów, który usłyszymy 
w Turcji. Może w dużych miastach, na 
targach lub deptakach w sezonie jest 
tłoczno i głośno, ale już poza nimi ludzie 
wolą żyć spokojniej. Bo gdzie się spie-
szyć, skoro wokół jest tak pięknie. Czyż 
nie lepiej cieszyć się rodziną, przyjaciółmi 
i wspólnym biesiadowaniem? Oczywi-
ście, że tak! Dlatego wspólny posiłek lub 
choćby wypita w dobrym towarzystwie 
herbata jest dla Turków kwintesencją 
gościnności.

EGIPSKA CIEKAWOŚĆ
Słodka, gorąca herbata (najlepiej  
z miętą) to również szczególny poczę-
stunek w Egipcie. Egipcjanie są narodem 
dumnym ze swojej historii i religii, co 
nie oznacza, że zamykają się na innych 

Poznajmy się!
Czyli czego możemy  
nauczyć się od innych narodów
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Smaki i aromaty
Zwiedzanie to nie tylko 

zabytki, piękne krajobrazy 
i atrakcyjne miejsca, to także 
lokalna kuchnia i tradycyjne 

dania kraju, w którym 
spędzamy wymarzone 

wakacje.

Turcja 
Kwintesencją kuchni tureckiej są świeże mięso, 
warzywa, owoce, papryka, chilli, świeże zioła, 
takie jak mięta czy pietruszka, a także przypra-
wy korzenne. Słynie ona z takich dań jak kebab, 
jogurt, baklawa i oczywiście kawa po turecku. 
Niezwykle smacznym i popularnym daniem, 
pochodzącym z Bursy, jest iskender kebab.

Iskender kebab

SKŁADNIKI
• 1 kg piersi z kurczaka pokrojony w grubą kost-
kę • 6 chlebków pita • 2 łyżki purée z pomido-
rów • 2 pomidory • 2 szklanki gęstego jogurtu 
• 4 ząbki czosnku • 4 łyżki masła • 4 papryki • 
cebula • oliwa

PRZYGOTOWANIE
Mięso pokroić w kostkę lub małe paski i za-
marynować w cebuli i oliwie. Posolić i popie-
przyć. Usmażyć na patelni grillowej. Chlebki 
pita podgrzać w piekarniku i pokroić w paski 
o szerokości około1,5 cm. Ułożyć warstwą na 
talerzu. Czosnek obrać, wymieszać z odrobiną 
soli, dodać do jogurtu. Pomidory przekroić na 
połowę, oczyszczone z pestek papryki opiec 
na grillu lub w piekarniku. W rondlu rozpuścić 
masło, dodać purée pomidorowe, przypra-
wić do smaku solą i pieprzem. Na warstwie 
ciepłych kawałków pity ułożyć gorące mięso, 
polać przygotowanym sosem z pomidorowego 
purée, obok ułożyć pieczone pomidory i papry-
kę. Osobno podać sos jogurtowy.

Hiszpania 
Kuchnia hiszpańska jest niezwykle różnorodna. 
Zawiera elementy śródziemnomorskie, paster-
skie oraz wpływy kuchni arabskiej. Najbardziej 
charakterystyczne smaki Hiszpanii znajdziemy 
w takich daniach jak paella, tortilla, gazpacho czy 
tapas dobrze znane smakoszom z całego świata. 
Hiszpańska kuchnia obfituje w ryby i owoce 
morza, świeże warzywa i owoce, dobrej jakości 
mięso i wędliny, sery oraz oczywiście przyprawy, 
zwłaszcza tymianek, oregano i szafran.

Paella z kurczakiem

SKŁADNIKI
• 2 szklanki ryżu (krótkiego) • 3 szklanki bulionu 
warzywnego lub drobiowego • 2 filety z kur-
czaka • 300 g mrożonego groszku • 1 cebula 
• 1 czerwona papryka • 4 pomidory • ząbek 
czosnku • szczypta szafranu • sól • pieprz  
• oliwa z oliwek

PRZYGOTOWANIE
Paprykę pozbawić pestek, a następnie pokroić 
w kostkę. Cebulę i czosnek drobno posiekać.  
Kurczaka pokroić w małą kostkę. Pomidory 
sparzyć i obrać ze skórki, pokroić w kostkę. 
Na patelni rozgrzać oliwę z oliwek, zeszklić na 
niej cebulę, na koniec dodać drobno posieka-
ny czosnek. Następnie dodać mięso. Gdy się 
zrumieni dodać paprykę, podsmażyć przez 
kilka minut. Następnie dodać ryż z szafranem, 
przyprawić solą i pieprzem, zalać bulionem 
i gotować mniej więcej 40 minut. Na 15 minut 
przed końcem gotowania dodać pokrojone 
pomidory i zielony groszek. Wymieszać  
i gotować 5 minut na małym ogniu.

Tunezja 
Podstawowymi składnikami kuchni tunezyj-
skiej są papryka i pomidory, a oprócz tego 
kuskus, owoce morza i oczywiście zioła. Jak we 
wszystkich śródziemnomorskich kuchniach 
bazą większości dań jest oliwa z oliwek, warzy-
wa, ryby, baranina oraz pikantne przyprawy.

Szakszuka

SKŁADNIKI
• 3 pomidory • 4 jajka • 1 cebula • 1 czerwona 
papryka • 1 ząbek czosnku • 1 łyżka ostrej pa-
pryki • 1 łyżeczka wędzonej papryki (opcjonal-
nie) • 1 łyżeczka mielonego kminu rzymskiego 
• 1 łyżka posiekanej natki pietruszki • 1 łyżka 
oliwy • sól i pieprz do smaku

PRZYGOTOWANIE
Na oliwie podsmażyć posiekany drobno 
czosnek. Dodać cebulę i paprykę, a gdy nieco 
zmiękną, dorzucić pokrojone w kostkę pomi-
dory. Dodać przyprawy. Na patelni utworzyć 
cztery wgłębienia, przesuwając warzywa. 
Wbić w nie jajka. Smażyć pod przykryciem do 
momentu, aż białka się zetną. Posypać solą, 
pieprzem i natką pietruszki.
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Smaki i aromaty
Czyli zwiedzanie od kuchni 
BUŁGARIA |  EGIPT |  GRECJA |  HISZPANI A |  TU NE ZJA |  TU RCJA

Egipt 
Najważniejszym składnikiem egipskiej kuchni 
jest bób i fasola. Nawet na śniadanie jada się 
placki z bobu ful. Ponieważ kuchnia egipska 
łączy tradycje Bliskiego Wschodu i krajów 
śródziemnomorskich to egipskie potrawy są 
kombinacją warzyw i różnych rodzajów mięs 
polewanych sosami i przyprawionych ziołami: 
kminkiem, kurkumą, kolendrą, pietruszką i miętą. 

Falafele

SKŁADNIKI
• ½ kg suchej ciecierzycy • 2 cebule • 3 ząbki 
czosnku • 3 łyżki mieszanki przypraw do falafeli 
lub po 1 łyżeczce pieprzu i mielonego kuminu, 
po 1/3 łyżeczki mielonej kolendry, kardamonu, 
cynamonu, imbiru, gałki muszkatołowej  
• 2 łyżki posiekanej natki pietruszki • 1 łyżeczka 
soli • 1 łyżeczka sody • ziarna sezamowe do 
posypania • olej do smażenia

PRZYGOTOWANIE
Ciecierzycę moczyć przez kilka godzin, a najle-
piej całą noc. Odcedzić, zmiksować na gładką 
masę. Dodać czosnek, cebulę, przyprawy, sodę 
i dalej miksować do momentu aż ciecierzyca 
zacznie się lepić. Masa powinna mieć kon-
systencję gęstej pasty. Jeśli będzie za rzadka 
można dodać trochę tartej bułki. Pod koniec 
miksowania dodać natkę. Uformować kuleczki. 
Smażyć na dobrze rozgrzanym oleju z obu 
stron. Falafele najlepiej podawać w chlebku 
pita, z sosem tahini, warzywami lub piklami 
oraz sałatą lodową.

Grecja 
Kuchnia grecka jest uznawana za jedną z naj-
zdrowszych, co wcale nie dziwi, bo jej podstawą 
są oliwa z oliwek, ryby, czosnek, zioła oraz warzy-
wa z pomidorami i papryką na czele.

Musaka

SKŁADNIKI
• 2 sztuki bakłażana •1 cebula • 2 ząbki czosnku 
• ½ kg mielonego mięsa wołowo-wieprzowego 
• 1 puszka pomidorów obranych i pokrojonych, 
ew. 1 łyżka koncentratu lub 2 spore pomidory 
obrane ze skóry • 1 łyżka natki pietruszki  
• 1 łyżeczka oregano • sól i pierz do smaku  
• oliwa z oliwek • olej do smażenia
SOS BESZAMELOWY
• ½ kostki masła • 3 łyżki mąki  • ½ litra mleka 
szczypta gałki muszkatołowej • ½ szklanki 
tartego parmezanu

PRZYGOTOWANIE
Pokrojonego w plastry bakłażana posmarować 
z obu stron oliwą. Ułożyć na dużej blaszce  
wyłożonej papierem. Oprószyć solą, grillo-
wać w piekarniku do lekkiego zrumienienia 
najpierw jedną, a potem drugą stronę. Zdjąć 
z blaszki i przełożyć do miski. Na patelni 
zrumienić na oleju posiekaną cebulę i czosnek. 
Potem dodać mięso i podsmażyć. Dodać 
pomidory, oregano, natkę, doprawić solą i pie-
przem. Dusić pod przykryciem mniej więcej 20 
minut. W garnku roztopić masło, dodać mąkę 
i smażyć, ciągle mieszając. Stopniowo wlewać 
mleko, aż sos zgęstnieje i będzie gładki. 
Doprawić solą, pieprzem, gałką muszkatołową 
i połową startego sera. Naczynie żaroodporne 
wysmarować olejem. Bakłażany podzielić na 
dwie części. Pierwszą ułożyć na dnie naczynia, 
na nią wyłożyć mięso. Położyć pozostałe pla-
stry bakłażana i polać sosem beszamelowym. 
Posypać resztą sera i wstawić do nagrzanego 
do 180˚C piekarnika na 40 minut.

Bułgaria 
Kuchnia bułgarska czerpie z kuchni tureckiej, 
bałkańskiej i europejskiej. Dzięki temu jest 
różnorodna, pełna lekkostrawnych dań, które 
zawierają ogromne ilości warzyw i nabiału. 
Do przyrządzania potraw Bułgarzy używają 
dużej ilości czosnku, ostrej papryki zwanej luta, 
mleka, serów i jogurtu. Do prawie każdej potra-
wy dodaje się pomidory. Bułgarzy uwielbiają 
warzywa i dlatego jedną z najpopularniejszych 
potraw jest sałatka szopska.

Sałatka szopska

SKŁADNIKI
• 2 średnie pomidory •1 czerwona papryka  
• ½ długiego ogórka • ½ czerwonej cebuli  
• 2 łyżki oleju • 1 łyżka octu • ok. 100 g startego 
bułgarskiego sera sirene albo fety • 1 łyżka 
posiekanej natki pietruszki • pieprz i sól

PRZYGOTOWANIE
Pomidory i ogórek pokroić w kostkę, a papry-
kę w paski. Cebulę pokroić w drobną kostkę, 
a natkę pietruszki posiekać. Wymieszać wszyst-
kie warzywa i posypać startym lub pokruszo-
nym serem. Przed podaniem polać sosem 
z oleju, octu, soli. 
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Smaki i aromaty
Zwiedzanie to nie tylko 

zabytki, piękne krajobrazy 
i atrakcyjne miejsca, to także 
lokalna kuchnia i tradycyjne 

dania kraju, w którym 
spędzamy wymarzone 

wakacje.

Turcja 
Kwintesencją kuchni tureckiej są świeże mięso, 
warzywa, owoce, papryka, chilli, świeże zioła, 
takie jak mięta czy pietruszka, a także przypra-
wy korzenne. Słynie ona z takich dań jak kebab, 
jogurt, baklawa i oczywiście kawa po turecku. 
Niezwykle smacznym i popularnym daniem, 
pochodzącym z Bursy, jest iskender kebab.

Iskender kebab

SKŁADNIKI
• 1 kg piersi z kurczaka pokrojony w grubą kost-
kę • 6 chlebków pita • 2 łyżki purée z pomido-
rów • 2 pomidory • 2 szklanki gęstego jogurtu 
• 4 ząbki czosnku • 4 łyżki masła • 4 papryki • 
cebula • oliwa

PRZYGOTOWANIE
Mięso pokroić w kostkę lub małe paski i za-
marynować w cebuli i oliwie. Posolić i popie-
przyć. Usmażyć na patelni grillowej. Chlebki 
pita podgrzać w piekarniku i pokroić w paski 
o szerokości około1,5 cm. Ułożyć warstwą na 
talerzu. Czosnek obrać, wymieszać z odrobiną 
soli, dodać do jogurtu. Pomidory przekroić na 
połowę, oczyszczone z pestek papryki opiec 
na grillu lub w piekarniku. W rondlu rozpuścić 
masło, dodać purée pomidorowe, przypra-
wić do smaku solą i pieprzem. Na warstwie 
ciepłych kawałków pity ułożyć gorące mięso, 
polać przygotowanym sosem z pomidorowego 
purée, obok ułożyć pieczone pomidory i papry-
kę. Osobno podać sos jogurtowy.

Hiszpania 
Kuchnia hiszpańska jest niezwykle różnorodna. 
Zawiera elementy śródziemnomorskie, paster-
skie oraz wpływy kuchni arabskiej. Najbardziej 
charakterystyczne smaki Hiszpanii znajdziemy 
w takich daniach jak paella, tortilla, gazpacho czy 
tapas dobrze znane smakoszom z całego świata. 
Hiszpańska kuchnia obfituje w ryby i owoce 
morza, świeże warzywa i owoce, dobrej jakości 
mięso i wędliny, sery oraz oczywiście przyprawy, 
zwłaszcza tymianek, oregano i szafran.

Paella z kurczakiem

SKŁADNIKI
• 2 szklanki ryżu (krótkiego) • 3 szklanki bulionu 
warzywnego lub drobiowego • 2 filety z kur-
czaka • 300 g mrożonego groszku • 1 cebula 
• 1 czerwona papryka • 4 pomidory • ząbek 
czosnku • szczypta szafranu • sól • pieprz  
• oliwa z oliwek

PRZYGOTOWANIE
Paprykę pozbawić pestek, a następnie pokroić 
w kostkę. Cebulę i czosnek drobno posiekać.  
Kurczaka pokroić w małą kostkę. Pomidory 
sparzyć i obrać ze skórki, pokroić w kostkę. 
Na patelni rozgrzać oliwę z oliwek, zeszklić na 
niej cebulę, na koniec dodać drobno posieka-
ny czosnek. Następnie dodać mięso. Gdy się 
zrumieni dodać paprykę, podsmażyć przez 
kilka minut. Następnie dodać ryż z szafranem, 
przyprawić solą i pieprzem, zalać bulionem 
i gotować mniej więcej 40 minut. Na 15 minut 
przed końcem gotowania dodać pokrojone 
pomidory i zielony groszek. Wymieszać  
i gotować 5 minut na małym ogniu.

Tunezja 
Podstawowymi składnikami kuchni tunezyj-
skiej są papryka i pomidory, a oprócz tego 
kuskus, owoce morza i oczywiście zioła. Jak we 
wszystkich śródziemnomorskich kuchniach 
bazą większości dań jest oliwa z oliwek, warzy-
wa, ryby, baranina oraz pikantne przyprawy.

Szakszuka

SKŁADNIKI
• 3 pomidory • 4 jajka • 1 cebula • 1 czerwona 
papryka • 1 ząbek czosnku • 1 łyżka ostrej pa-
pryki • 1 łyżeczka wędzonej papryki (opcjonal-
nie) • 1 łyżeczka mielonego kminu rzymskiego 
• 1 łyżka posiekanej natki pietruszki • 1 łyżka 
oliwy • sól i pieprz do smaku

PRZYGOTOWANIE
Na oliwie podsmażyć posiekany drobno 
czosnek. Dodać cebulę i paprykę, a gdy nieco 
zmiękną, dorzucić pokrojone w kostkę pomi-
dory. Dodać przyprawy. Na patelni utworzyć 
cztery wgłębienia, przesuwając warzywa. 
Wbić w nie jajka. Smażyć pod przykryciem do 
momentu, aż białka się zetną. Posypać solą, 
pieprzem i natką pietruszki.
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9.7. 8.

  1 .  Zatopione miasto niedaleko tureckiej  
Kekovy niezmiennie rozbudza wyobraźnię  
– jak żyli mieszkańcy tej tajemniczej osady? 

  2 .  Wyspa Symi – grecka kraina poławiaczy  
gąbek, zachwycająca malowniczością.  
Popłyniemy na nią rejsem z greckiego Rodos 
i tureckiego Bodrum.

  3 .  Malownicze zatoki wokół miasta  
Lindos na Rodos zapierają dech!  
Kto choć raz tam pojedzie, będzie chciał 
wracać wielokrotnie!

  4 .  Sahara jest cudem natury, który możemy 
podziwiać podczas wizyt w Egipcie i Tunezji.

  5 .  Kapadocja zachwyca od wieków!  
Nie można być w Turcji i nie odwiedzić  
Parku Göreme.

  6 .  Piękną roślinność hiszpańską warto podziwiać 
w Ogrodzie Botanicznym Marimurtra.  

  7 .  Park Ras Mohammed położony  
w Egipcie to raj dla wielbicieli nurkowania.

  8 .  Kanał Miłości na greckiej wyspie Korfu  
urzeka klimatem – kąpiel w nim gwarantuje 
według legendy szczęśliwe zamążpójście!

  9 .  Dolina Róż koło Kazanłyku w Bułgarii  
robi niesamowite wrażenie na każdym,  
kto odwiedzi ją w porze kwitnienia.

10 .  Tureckie Pamukkale, czyli Bawełniany 
Zamek, jest unikatem w skali całego  
świata. Nie można go nie zobaczyć!

11 .  Przejście kreteńskiego wąwózu Samaria  
jest nie lada wyzwaniem. Wrażenia z tej 
wyprawy pozostają w pamięci na zawsze!  

12 .  Wulkaniczne widoki wyspy Santorini,  
którą można odwiedzić podczas pobytu  
na Krecie, są kwintesencją Grecji.

13 .  Na grecką wyspę Nissyros można popły-
nąć z Kos, by obejrzeć czynne wulkany.

11.10.

12. 13.
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pełna cudowności
Autorem najpiękniejszych obrazów jest sama natura. Wciąż przyciąga nas  
niesamowitością form i barw. Wakacje to wspaniały czas na odkrywanie jej skarbów.

Natura

RÓŻA PUSTYNI

»Te zrośnięte ze sobą soczewkowate 
płatki gipsu połączone z piaskiem 
kwarcowym tworzą niesamowite 
kształty przypominające kwiaty. 

„Natura zawsze jest zdolna dać dużo 
tym, którzy pragną ją zrozumieć”  
– ta myśl Zofii Gerlach jest drogowska-
zem, który łagodnie i z refleksją 
poprowadzi nas wszędzie tam, gdzie 
przyroda jest cudem, mieszanką bo-
gactwa oraz ascezy, radością i zadumą 
jednocześnie. Cudowne krajobrazy  
– niekiedy obfitujące w zieleń roślinno-

ści i turkus morza, innym razem surowe 
i dzięki temu fascynujące. Każdy kraj 
ma swoje osobliwości, często jakby  
ze sobą skłócone, ale właśnie to jest 
w przyrodzie najbardziej pociągające.  
Natura z wielką mądrością wpływa na 
to, kim jesteśmy i co kochamy. Trzeba 
tylko jej piękno zauważyć i postarać się 
zrozumieć…

2. 3.

5.

6.

BUŁGARIA | EGIPT | GRECJA | HISZPANIA | TUNEZJA | TURCJA

4.

1.
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Girona jest klimatycznym miastem 
w Katalonii łączącym nowoczesność 
z duchem średniowiecza. Powstała  
w czasach rzymskich. Wspaniale zachowa-
na starówka z jedną z większych dzielnic 
żydowskich przyciąga rzesze turystów.

1109

Dolina królów jest majestatyczną, 
tebańską nekropolią władców Egiptu. 
Pierwszym, który tu spoczął, był Totmes I, 
ostatnim – Ramzes XI. To kompleks wyku-
tych w skałach sal połączonych koryta-
rzami. Wiele z grobowców okradziono 
i splądrowano. Badaczom udało się znaleźć 
jeden niezniszczony grób – Tutanchamona, 
który wciąż rozbudza wyobraźnię fanów 
egipskiego imperium.

Knossos z pałacem króla Minosa to 
najpiękniejszy zabytek na Krecie. Zwie-
dzanie tego miejsca jest podróżą w świat 
starożytnych mitów greckich i kultury 
minojskiej. Spacer ciasnymi korytarzami 
i labiryntami jest niebywałym przeżyciem.

Kartagina – starożytne miasto położone  
na wybrzeżu Morza Śródziemnego, które  
dziś znajduje się na terytorium Tunezji  
w sąsiedztwie Tunisu. Założone zostało przez 
Fenicjan z Tyru w IX w. p. n. e. Kartagina była 
ważnym ośrodkiem nie tylko politycznym,  
ale również handlowym. Stąd też główne jej 
dzielnice to Akropol, Byrsa i część portowa. 
W latach swojej świetności miasto było  
otoczone murem o długości  32 km.

Bułgarski Nessebar zachwyca architek-
turą bałkańską. Jego historia sięga epoki 
brązu. Został założony przez Traków  
i nazywał się Melsabria. Znajdziemy w nim 
zabytki z wielu epok, dlatego jest rezerwa-
tem archeologicznym na liście UNESCO.

Asklepiejon zlokalizowany na Kos 
jest pięknym antycznym kompleksem 
świątynno-szpitalnym z najbardziej 
okazałą w antycznej Grecji świątynią 
Asklepiosa. Powstał w IV w. p. n. e.  
Trzy poziomy Asklepiejonu łączą  
ze sobą schody. Na najniższym znaj-
dują się łaźnie i brama, na środkowym 
ołtarz Apollina, a na najwyższym  
– dorycka świątynia Asklepiosa.

1208 10

Stambuł w Turcji – miasto położone na dwóch kontynentach, przesycone zapachem przypraw, historii i nowoczesności. Warto  
tu zwiedzić Sultanahmet z Pałacem Topkapi, Haghią Sofią i Błękitnym Meczetem, ale też spędzić wieczór na nowoczesnym Taksimie.

08 10 12

09 11 13
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Akropol w Lindos na Rodos  
to okazały i wspaniały zabytek,  
który jest położony na wysokości  
166 m n.p.m. Ze wzgórza rozpościera 
się niesamowity widok na miasto 
i okolicę. Zabudowa akropolu po-
chodzi z różnych epok. Centralnym 
miejscem jest dorycka świątynia  
Ateny z IV w. p. n. e., do której 
prowadzi aleja złożona z dwudziestu 
kolumn. Wygląd tego miejsca zmienił 
się wraz z przybyciem do miasta 
joannitów, którzy postawili  
na wzgórzu warowny zamek.

Sagrada Familia – secesyjny kościół 
w Barcelonie jest uważany za główne 
osiągnięcie architektoniczne Antoniego 
Gaudiego. Spacer po Parku Güell pozwala 
w pełni poznać fenomen katalońskiego 
projektanta.

Achillion to jedna z większych 
atrakcji turystycznych Korfu. Piękna 
klasycystyczna rezydencja Cesa-
rzowej Sisi otoczona jest pięknym, 
kaskadowym ogrodem. Elżbieta 
Bawarska pokochała Korfu za bujną 
roślinność i cudowny klimat, który 
służył jej zdrowiu. Ceniła również 
grecką kulturę, dlatego w ogrodzie, 
w cieniu palm i cyprysów, ustawio-
no imponującą galerię rzeźb oraz 
zaciszne kolumnady. Ulubione dzieło 
cesarzowej to „Umierający Achilles” 
Ernsta Herstera. 

Efez – jedno z najlepiej zachowa-
nych miast antycznych w zachod-
niej Turcji. Wzniesione na cześć 
bogini Artemidy. Tutejsza świątynia 
zaliczana jest do cudów antycznego 
świata. Dziś możemy podziwiać 
pozostałości Biblioteki Celsusa, am-
fiteatru, gimnazjum, świątyń, świętej 
drogi i łaźni. Niedaleko Efezu znaj-
duje się też Meryemana z Domem 
Maryi Dziewicy, w którym podobno 
spędziła ostatnie lata życia oraz 
miasto Selςuk z bizantyjską cytadelą 
i bazyliką św. Jana z VI wieku.

Aspendos w Turcji – to tutaj znajduje się 
najlepiej zachowany rzymski amfiteatr  
ze 160 r. n. e. na 15 tysięcy miejsc, który  
słynie ze znakomitej akustyki. Z tego  
powodu również dziś organizuje się  
tu wiele koncertów.

Tureckie Demre i Myra – wykute  
w skale chrześcijańskie grobowce ligijskie 
zachwycają do dziś. Warto również zajrzeć 
do znajdującego się niedaleko bizantyjskie-
go kościoła, w którym mieści się grobowiec 
św. Mikołaja, biskupa z Myry.
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Odkrywanie świata jest od zawsze ściśle związane z poznawaniem historii.  
To jeden z powodów, które wzniecają w nas pragnienie wybrania się w podróż.  
Ciekawość pcha nas ku kolejnym regionom i związanym z nimi opowieściom,  
dlatego pielęgnujmy w sobie tę wspaniałą zaletę, by czynić życie ekscytującym.

Zanurzeni w historii

02 04 06

04 06

05 07

BUŁGARIA |  EGIPT |  GRECJA |  HISZPANI A |  TU NE ZJA |  TU RCJA
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Girona jest klimatycznym miastem 
w Katalonii łączącym nowoczesność 
z duchem średniowiecza. Powstała  
w czasach rzymskich. Wspaniale zachowa-
na starówka z jedną z większych dzielnic 
żydowskich przyciąga rzesze turystów.

1109

Dolina królów jest majestatyczną, 
tebańską nekropolią władców Egiptu. 
Pierwszym, który tu spoczął, był Totmes I, 
ostatnim – Ramzes XI. To kompleks wyku-
tych w skałach sal połączonych koryta-
rzami. Wiele z grobowców okradziono 
i splądrowano. Badaczom udało się znaleźć 
jeden niezniszczony grób – Tutanchamona, 
który wciąż rozbudza wyobraźnię fanów 
egipskiego imperium.

Knossos z pałacem króla Minosa to 
najpiękniejszy zabytek na Krecie. Zwie-
dzanie tego miejsca jest podróżą w świat 
starożytnych mitów greckich i kultury 
minojskiej. Spacer ciasnymi korytarzami 
i labiryntami jest niebywałym przeżyciem.

Kartagina – starożytne miasto położone  
na wybrzeżu Morza Śródziemnego, które  
dziś znajduje się na terytorium Tunezji  
w sąsiedztwie Tunisu. Założone zostało przez 
Fenicjan z Tyru w IX w. p. n. e. Kartagina była 
ważnym ośrodkiem nie tylko politycznym,  
ale również handlowym. Stąd też główne jej 
dzielnice to Akropol, Byrsa i część portowa. 
W latach swojej świetności miasto było  
otoczone murem o długości  32 km.

Bułgarski Nessebar zachwyca architek-
turą bałkańską. Jego historia sięga epoki 
brązu. Został założony przez Traków  
i nazywał się Melsabria. Znajdziemy w nim 
zabytki z wielu epok, dlatego jest rezerwa-
tem archeologicznym na liście UNESCO.

Asklepiejon zlokalizowany na Kos 
jest pięknym antycznym kompleksem 
świątynno-szpitalnym z najbardziej 
okazałą w antycznej Grecji świątynią 
Asklepiosa. Powstał w IV w. p. n. e.  
Trzy poziomy Asklepiejonu łączą  
ze sobą schody. Na najniższym znaj-
dują się łaźnie i brama, na środkowym 
ołtarz Apollina, a na najwyższym  
– dorycka świątynia Asklepiosa.

1208 10

Stambuł w Turcji – miasto położone na dwóch kontynentach, przesycone zapachem przypraw, historii i nowoczesności. Warto  
tu zwiedzić Sultanahmet z Pałacem Topkapi, Haghią Sofią i Błękitnym Meczetem, ale też spędzić wieczór na nowoczesnym Taksimie.
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NASZ LEWANDOWSKI A WASZ RONALDO
Dla wielu dzieci przeżyciem jest zetknięcie z rówieśnikami z innych krajów, których spotykają na plaży, w hotelu 
czy w klubie dziecięcym. Tak było z czteroletnim Igorem. Był kompletnie zdezorientowany, gdy na placu zabaw 
zaczepił go mały Hiszpan – relacjonuje Tata Igora. Dopytywał się ze zdziwieniem, dlaczego go nie rozumie.  
Ale to były nasze pierwsze zagraniczne wakacje. Teraz już nie jest taka gapką, ale ,,znawcą’’. Nie tylko nie 
dziwi się, ale sam próbuje zgadywać w jakim języku mówią. I nie ma już dla niego kłopotu, żeby bawić 
się w basenie czy grać w piłkę z dziećmi z całego świata, w różnych językach i innym kolorze skóry. 
Opowiada o Lewandowskim i słucha o Ronaldo i mimo, że wciąż niewiele rozumie, doskonale czuje się 
w tym międzynarodowym świecie. Podróże i wakacje naprawdę otwierają przed dziećmi świat.  
Dzięki takim doświadczeniom zaczynają rozumieć, że świat nie kończy się na podwórku, ani 
w Polsce, ale jest szeroki i kolorowy.

Na odkrywczy wypad warto zabrać 
ze sobą bransoletkę dla dziecka, zwykłą 

gumową, gdzie będzie można 
wpisać numer telefonu do rodzica, 

gdyby mały odkrywca zgubił się  
wciągnięty przez świat.

BROKUŁ? SZPINAK?  
MAMO NIE KATUJ MNIE! 
Znamy to? Ulubione dania dzieciaków to 
oczywiście naleśniki, kurczak i frytki oraz spaghetti 
(czytaj: same kluski!). – Jedzenie to wieczny dramat 
– opowiada Laura, mama 6 letniej Emilki. – Ale 
pamiętam wakacje w Turcji w hotelu, gdzie All 
Inclusive było naprawdę niesamowite, no cuda 
robili! Między innymi specjalny bufet dla dzieci. 
Danie wyglądało jak postać z bajki, ukochany 
minionek, misiek, księżniczka. Niby proste a okazało 
się fenomenalnie skuteczne. Moja córka nawet nie 
zorientowała się, że oto zjadając sukienkę 
księżniczki zjada brokuł a minionek to żółtko, które 
zawsze wydłubywała z jajka. I tak odkryła smaki, 
których w domu nie chciała nawet powąchać. 
Najtrudniej wpaść na najprostsze pomysły, 
czasem warto wyjechać po nie na wakacje ;-) 

CO W TRAWIE PISZCZY
Wakacje to często jedyna okazja, by dziecko samo 
zobaczyło, że banany i cytryny nie biorą się 
z marketu. Koty i psy są właściwie wszędzie, ale 
wielbłądy już nie. – Ile radości sprawiło mojemu 
synowi, kiedy sam zerwał banana z drzewa, że nie 
wspomnę, o misji poszukiwania jaszczurek i różnych 
robaczków po hotelowym ogrodzie – przyznaje 
Iwona, mama czterolatka. – Co prawda przeżyciem 
był fakt, że trzeba je z tego słoika wypuścić, bo nie 
mają czym oddychać, no ale to był kolejny pretekst, 
żeby zahaczyć o odrobinkę biologii. 

LISTY SĄ PASSE?
W dobie social mediów ,,starodawne’’ 
listy odchodzą w niepamięć, szkoda 
– mówi tata 7 letniego Alana. Na 
ostatnich wakacjach mój syn poznał 
koleżankę, nie odstępowali siebie na 
krok, takie małe, stare małżeństwo ;-). 
Jako tata ,,dinozaur’’ pomyślałem, że 
to dobra sposobność i zachęciłem 
syna, by na pożegnanie napisał krótki 
list. Jakiż był zdziwiony, z niedo-
wierzaniem dopytywał: naprawdę 
ucieszy się z listu, tatuś? Mam jeszcze 
zamiar zmotywować go, żeby na 
święta wysłał kartkę pocztową, może 
zapamięta i będzie kiedyś gentle-
manem? Wakacyjne miłości to 
doskonały moment, żeby jednak 
odkrywać stare, dobre ,,jak za 
naszych czasów’’ ;-) 

PRZEPIS NA UDANE 
WAKACJE 
SKŁADNIKI: 
• Całe morze wody 
• Masa złocistego piasku 
•  Minimum 12 godzin słońca 

dziennie 
• 100% wygody All Inclusive 
• Duża dawka Aquafunu 
•  Całe mnóstwo basenów 

i zjeżdżalni 
• Niezliczony wybór hoteli 
• Szczypta fantazji 
•  Co najmniej 1 tydzień 

urlopu

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

EFEKT WOW gwarantowany!

1515coralove lato

O_014-015_Mali odkrywcy.indd   15 28/11/2018   11:39

D
LA

 R
O

D
Z

IN

Mali
odkrywcy

Wakacyjne podróże z dziećmi to budowanie w nich wiary 
i pewności siebie, nauka samodzielności, a przy tym otwartości 
i pokonywania nieśmiałości. Pozwólmy dzieciom odkrywać świat 
po swojemu, on do nich należy!

PRZYGODA |  ZABAWA |  C I E KAWE H I STORI E

Chociaż wciąż pokutuje opinia, że z maluchami nie ma co pod- 
różować, ponieważ niewiele zapamiętają z tych wyjazdów,  
to z rozmysłem róbmy odwrotnie. Warto zwiedzać świat z dziećmi 
w każdym wieku, ponieważ to podtrzymuje w nich ciekawość, 

buduje otwartość i niezwykle rozwija. 

DAWNO, DAWNO TEMU, ZA GÓRAMI ZA LASAMI
Zwiedzanie wcale nie musi być nudne, ani uciążliwe dla dziecka. Fakt, 
dzieci nie są zainteresowane faktami, ale bajkami już tak. Oglądając 
słynny pałac w Knossos na Krecie, opowiedzmy historię króla Minosa, 
groźnego Minotaura i zapobiegliwej Ariadny. – Pamiętam, że moi 
synowie byli tak pochłonięci mitem o nieposłusznym Ikarze, że aż się 
zastanawiałem, czy ktoś mi dzieci nie podmienił!” – żartuje Paweł, tata 10 
letniego Kuby i 8 letniego Jasia. Warto też dopytywać przewodników 
wycieczki, którzy często znają niepisane, ciekawe historie i chętnie o nich 
opowiadają, np. w czasie dłużącego się powrotu autokarem. Takie 
opowieści gwarantują, że pytania ,,daleko jeszcze?’’ padają dużo rzadziej.
Wciągająca opowieść plus zabytki i zagadki do rozwikłania to 
fantastyczna lekcja historii. 

PANKEJKI NA PLUS 
Nie, nie, nie – stanowcze nie dla szkoły w czasie wakacji. Ale co zrobić, 
jeśli ta nauka sama ,,się plącze’’ w podróży? 

– Uwielbiam latać na wakacje z moimi siostrzeńcami 
– cieszy się Iza, ciocia gromadki małych i dużych 
podróżników. Oni są dla mnie ogromną inspiracją, 
sensem wakacji, bo ileż można się opalać! Mam to 
szczęście, że byłam ostatnio z 7 latkiem, 12 latkiem 
i 16 latką. To jest niesamowite, jak oni się nawzajem 
motywują, najlepsi nauczyciele. Pamiętam jak najstar-
sza, Oliwka, rozmawiała z kelnerem zamawiając lody 
doskonale radząc sobie z angielskim. Najmłodszy stał 
z otwartą buzią i podziwem. Zachęcony dopytywał ją 
potem o różne zwroty po angielsku i sam już biegał po 
sok, czy po ,,pankejki’’. Innym razem z kolei z zazdrością 
patrzył jak 12 letni Marcel doskonale pływa. I co? 
I chwile potem pływali już razem, nie wiem jak to zrobił 
Marcel, ale siła motywacji starszego brata jest nieoce-
niona! 
Motywacja i rywalizacja z rówieśnikami, do tego 
piękna pogoda, basen i beztroski czas to doskonały 
miks na zagarnianie tego, co najlepsze w podróżach. 
A jakaż była moja duma i radość, kiedy najmłodszy 
zadzwonił do mnie emocjonując się ,,ciocia, ciocia, 
dostałem plusa z angielskiego!

Lornetka! 
Musieliśmy lecieć 

do Turcji, żeby sobie 
przypomnieć  

o jej istnieniu ;-) 
Dzisiaj to już 

wycieczkowy ,,must’’
mojego Syna.
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Ulubione dania, owoce, desery a nawet 
ciasteczkowe Minionki czekają na małych 

łasuchów i niejadków w hotelowych 
restauracjach dla dzieci.

1  
SEKRET

HOTELE 
FAMILY 2  

SEKRET

4 
SEKRET

3  
SEKRET

ALL 
INCLUSIVE

TU NA PIERWSZYM MIEJSCU JEST 
RODZINA I JEJ KOMFORT!
To, czego potrzebujecie jest w jednym miej-
scu! Rozbudowane hotele położone wśród 
zieleni, z basenami, brodzikami, aquaparka-
mi, lunaparkami, placami zabaw i szeroką 
ofertą sportową i animacyjną.

DOBRE POŁOŻENIE HOTELU 
Rodzinne hotele położone są często przy plaży 
z łagodnym zejściem do morza, w zacienionych 
ogrodach z mnóstwem miejsca na dziecięcą 
bieganinę. Jest tu wiele udogodnień, np. 
podjazdy dla wózków. w spokojnych okolicach, 
z dala od centrum miasta i dyskotek, ale z do-
stępem do transportu oraz lokalnych atrakcji 

BASENY I AQUAPARKI 
Dla dzieci to ukochana atrakcja wakacji. 
Kilkulatki i nastolatki zachwycą się hotelem 
z dużym basenem i wieloma zjeżdżalniami. Dla 
młodszych dzieci hotele oferują brodziki (zacie-
nione) z mniejszymi zjeżdżalniami i kolorowymi 
atrakcjami. 

BEZPIECZNY PLAC ZABAW 
Można na niego liczyć w większości dobrych 
hoteli, a w tych najlepszych na dzieci czeka 
swoisty KIDS World ze zjeżdżalniami, huśtaw-
kami, ścianką wspinaczkową, a nawet parkiem 
linowym lub karuzelą. Często są to częściowo 
zacienione miejsca z bezpieczną dla dziecię-
cych kolan „gumową podłogą”. W wybranych 
hotelach są nawet karuzele i inne atrakcje 
lunaparków.

RÓŻNORODNOŚĆ POKOI
Rodzinne hotele oferują szeroki wachlarz 
rodzajów pokoi, od standardowych 2+1 przez 
dwupokojowe (z osobnymi sypialniami dla 
dzieci i rodziców) aż po apartamenty dla rodzin 
z 3 i więcej dzieci (nawet dla dziadków!). Często 
goście mają do wyboru rodzaj budynku, niskie 
w stylu wakacyjnej wioski albo wyższe z wido-
kiem na morze. 

DLA NAJMŁODSZYCH
W razie potrzeby można tu wypożyczyć dla 
dziecka łóżeczko, kojec, wózek, wanienkę, noc-
nik, a nawet podgrzewacz do butelek. Jeśli cze-
goś nagle zabraknie, w hotelowym markecie 
dostępne są pampersy lub słoiczki z obiadami 
(czasem są to lokalne smaki). W wielu hotelach 
możliwe jest zamówienie opiekunki (dodatko-
wa opłata).

WYGODNIE, PYSZNIEI CORAZ 
CZĘŚCIEJ 24 GODZ. NA DOBĘ!

Możliwość poznawania lokalnych
specjałów i obecność w menu kontynental-
nych posiłków – to najlepsze rozwiązanie 
dla rodzin z dziećmi.

A NA CO MASZ OCHOTĘ?
W większości hoteli Family dostępne jest wyży-
wienie All Inclusive. To atrakcyjna i doceniana 
przez rodziców opcja nie tylko ze względów 
finansowych, przede wszystkim to wygodna! 
Bo jakże przyjemnie nie musieć myśleć, że 
trzeba iść po kolejny soczek, bo ten się ,,sam 
wylał’’, a i w taki gorąc lody zjadane są na po-
tęgę! Wszystko jest tu w zasięgu ręki, również 
tej malutkiej. Posiłki podawane są najczęściej 
w wygodnej formie „otwartego bufetu”, do 
tego nielimitowane napoje bezalkoholowe, 
a dla rodziców też wybrane lokalne alkohole. 
Dla dzieci przygotowane są specjalne kąciki 
z menu dziecięcym.

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

AKTYWNE ALL INCLUSIVE
Warto pamiętać, że All Inclusive to nie tylko 
wyżywienie i napoje. To również wiele atrakcji 
dodatkowych, w tym sportowych, np. bilard, 
tenis, rzutki. Na terenie hotelu można wypoży-
czyć także sprzęt sportowy, oczywiście w miarę 
dostępności. 
Hotele rodzinne proponują również bogatą 
ofertę sportową – zarówno na plaży, jak i w sa-
mym hotelu. Tata może zagrać z synem w piłkę 
na hotelowym boisku, a mama zabrać córkę na 
taniec lub fitness. Możliwości jest tu wiele.

W TROSCE O RODZINNY BUDŻET
W większości hoteli rodzinnych nawet 
2 dzieci do 14 lat otrzymuje pobyt w opcji 
All Inclusive gratis. Poza tym każde dziecko, 
które nie ukończyło 2 lat otrzymuje wakacje 
gratis! Rodzice wnoszą tylko opłatę stałą w wys. 
od 100 zł. Bezpieczeństwo i tzw. święty spokój 
jest bardzo ważne, dlatego w cenie wakacji 
zawsze zawarte jest już standardowe ubezpie-
czenie. Polecamy, by rodziny korzystały z oferty 
dodatkowych pakietów, np. ubezpieczenie od 
kosztów rezygnacji. 

WYGODA I PRZYJEMNOŚĆ
Podróż z dziećmi musi spełniać wiele kryte-
riów, dlatego dopasowujemy się do potrzeb 
naszych rodzinnych Klientów. 

Latamy z lotnisk lokalnych w Polsce, dzięki 
temu rodziny mogą wybrać lotnisko najbliżej 
siebie a tym samym skrócić czas dojazdu. Dla 
tych, którzy przyjeżdżają na lotnisko autem 
proponujemy parking na czas wakacji – w spe-
cjalnych cenach dla naszych Klientów (dotyczy 
wybranych lotnisk).
Polecamy też skorzystanie z indywidualnego, 
bezpośredniego transferu w drodze z i na 
lotnisko (dodatkowo płatne). W naszej ofercie 
dostępne są rożne długości pobytów wakacyj-
nych, nie tylko 7- lub 14-dniowe, ale również na 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 dni i więcej. Podró-
żując wybranymi liniami lotniczymi dla dziecka, 
które nie ukończyło 2 lat, możesz zabrać bagaż 
o wadze 10 kg GRATIS!

W DRODZE

DOBRE 
CENY
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5 SEKRETÓW
rodzinnych wakacji

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

TURCJA |  BUŁGARIA |  GRECJA |  HI SZPANI A |  EG I PT |  TU NE ZJA

Tata od „ujeżdżania”, Mama od uśmiechania  
a my od wściekania, czyli dziecięca definicja 

rodzinnych wakacji.
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Ulubione dania, owoce, desery a nawet 
ciasteczkowe Minionki czekają na małych 

łasuchów i niejadków w hotelowych 
restauracjach dla dzieci.

1  
SEKRET

HOTELE 
FAMILY 2  

SEKRET

4 
SEKRET

3  
SEKRET

ALL 
INCLUSIVE
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Podróżowanie pobudza
w dzieciach ciekawość świata 
i chęć poznawania. Kształtuje 

otwartość, zrozumienie  
i tolerancję dla jego 

różnorodności. Pozwala 
nawiązywać przyjaźnie z dziećmi

z różnych krajów świata.
A wszystko to w naszych hotelach  

z polską animacją.

A tak 
bawiliśmy się

minionego lata!

Terminy animacji, programy animacji oraz funkcjonowanie klubów różni sie w zależności od hotelu, prosimy 
sprawdzić przy opisie hoteli. Kiedy dziecko jest w miniklubie przynajmniej jeden rodzic/opiekun dziecka musi 
być dostępny w hotelu. Dzieci poniżej 4 lat mogą przebywać w miniklubie tylko pod opieka rodzica/opiekuna. 
W zależności od hotelu infrastruktura hotelowa, rodzaje pokoi, wyposażenie, dostępne usługi i formy wyżywie-
nia 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.coraltravel.pl

PRZESZKOLENI POLSCY ANIMATORZY
Nasze hotele Family to zawsze wyjątkowy i kolorowy świat 
przygotowany specjalnie dla dzieciaków. Tutaj czekają niezli-
czone atrakcje oraz zabawy, ale i polscy animatorzy, którzy:

•  zainspirują do poznawania ich małego wielkiego świata, 

• zapewnią bezpieczeństwo,

• zniwelują blokadę językową, 

•  zorganizują czas tak, by każdy dzień był pełen nowych, 
ekscytujących wrażeń,

•  zatroszczą się o wszystkie potrzeby jak ktoś bliski.
Nasi animatorzy są częścią międzynarodowych zespołów. 
Wspólnie tworzą program animacji tak, aby polskie dzieci 
były ważną częścią grupy. Bawiąc się z rówieśnikami  
z innych krajów, dzieci budują tu otwartość na różny kolor 
skóry i odmienny język.

DZIECIAKI TU RZĄDZĄ!
Wśród przygotowanych atrakcji każde dziecko na pewno 
znajdzie coś dla siebie:

•  rysowanie i malowanie – czym się da i gdzie się da,

•  olimpiada sportowa z konkurencjami w wodzie  
i na piasku,

• poszukiwanie pirackich skarbów,

• czarna stopa, czyli indiańska energia,

• dzień Neptuna – króla mórz i oceanów,

• dziecięce show,

• tworzenie wakacyjnych pamiątek,

• minikino – również bajki po polsku,

• minidisco obowiązkowo!

MAŁY WIELKI ŚWIAT DZIECKA
Z POLSKIM ANIMATOREM 

OD 21.04 DO 30.09.2019

Rodzinne wakacje są wspaniałą przygodą dla 
maluchów, ale i okazją do wypoczynku dla 
rodziców. Dzieci mają dobrze zorganizowaną, 
bezpieczną zabawę pod okiem polskich 
animatorów, a rodzice mogą w tym czasie 
złapać oddech i realizować własne, „odkładane 
na później” potrzeby. W wybranych hotelach 
z konceptu Family możecie wypożyczyć 
polskojęzyczną książkę lub fillm i zwyczajnie błogo 
leniuchować, ciesząc się słońcem i spokojem. 
All Inclusive daje też możliwość skorzystania 
z wybranych aktywności sportowych, siłowni czy 
zabiegów w centrum SPA.

PRZERWA DLA RODZICÓW

HOTELE RODZINNE Z POLSKĄ ANIMACJĄ

Czekamy na Was!
Wybierzcie hotel

ze znakiem:

ANIMACJE POLSKIE 

TURCJA
l Eftalia Aqua 5* l Eftalia Ocean 5* l Eftalia Splash 5* l Eftalia Village 5* l Utopia World Deluxe 5* l 
Quattro Beach Spa & Resort 5* l Club Side Coast Hotel 5* l Otium Eco Club 5* l Otium Hotel Seven 
Seas 5* l Otium Hotel Life 5* l Xanadu Resort 5* l Bodrum Holiday 5* l Yasmin Bodrum 5* l Club 
Hotel Turan Prince World 5* l Granada Luxury Belek 5*

BUŁGARIA
l Kotva 4*

HISZPANIA
l Gran Garbi Mar 4* l Gran Garbi 4* l Garbi Park Lloret 4*

GRECJA
l Sunshine Crete Beach 5* l Sunshine Crete Village 4* l Labranda Blue Bay Resort 4* l Filerimos 
Village 4* l Dodeca Sea Resort 4*

EGIPT
l Titanic Palace & Aqua Park Beach Resort 5* l Nubia Aqua Beach Resort 5*
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Zabawa dla dzieciaków, przerwa dla rodziców!

5  
SEKRET

Nie ma focha!
jest radocha

W naszych miniklubach  
spełniają się dziecięce marzenia,  
padają małe wielkie rekordy życiowe, odkrywane są  
nieznane talenty, odwaga dostaje skrzydeł, a strach wcale nie ma wielkich oczu.  
Wszystko to pod opieką naszych polskich animatorów i z pamiątkami w formie 
jakże ważnych dyplomów i paszportów.

Zuzi

Twoja mapa świata

Małego
Podróżnika

Paszport

ANIMACJE POLSKIE 
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Quattro Beach Spa & Resort 5* l Club Side Coast Hotel 5* l Otium Eco Club 5* l Otium Hotel Seven 
Seas 5* l Otium Hotel Life 5* l Xanadu Resort 5* l Bodrum Holiday 5* l Yasmin Bodrum 5* l Club 
Hotel Turan Prince World 5* l Granada Luxury Belek 5*

BUŁGARIA
l Kotva 4*

HISZPANIA
l Gran Garbi Mar 4* l Gran Garbi 4* l Garbi Park Lloret 4*

GRECJA
l Sunshine Crete Beach 5* l Sunshine Crete Village 4* l Labranda Blue Bay Resort 4* l Filerimos 
Village 4* l Dodeca Sea Resort 4*

EGIPT
l Titanic Palace & Aqua Park Beach Resort 5* l Nubia Aqua Beach Resort 5*
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7. Wakacje bez barier 
Mamy wiele hoteli gotowych na przyjęcie niepełnosprawnych gości 

i umożliwienie im komfortowego oraz bezpiecznego urlopu poprzez 
odpowiednią infrastrukturę. Osoby niepełnosprawne mają też 

szereg udogodnień podczas lotu samolotem.

5. Wakacje na 10 i 11 dni
Koniec z dylematem 7 dni za krótko a 14 za długo! Masz teraz duży 
wybór na ile dni chcesz lecieć na wakacje. Wyloty mamy kilka razy 

w tygodniu, z 10 lotnisk więc możesz wybrać sobie prawie dowolną 
kombinację, wśród nich najpopularniejsze pobyty 10 i 11 dniowe, jak to 

mówią nasi Goście ,,takie akurat’’. Możesz też polecieć  
na 4 czy 5 dni, masz wybór, dopasuj wakacje do siebie.

8. Wyskoczyć na weekend,  
kolację czy spacer w Barcelonie?

Czemu nie! Masz teraz wiele możliwości, by wylecieć na gorący week-
end z gwarancją pogody i barem all Inclusive. Może to być typowy 

weekend od piątku do niedzieli, ale możesz też go przedłużyć. Co po-
wiesz na wylot w czwartek, a powrót w niedzielę? Albo wylot w piątek 
powrót w poniedziałek? To idealny pomysł dla tych, którzy już mają za 

sobą dłuższe wakacje, ale wciąż im mało, ale i dla pracusiów  
i tych, którzy nie mają zbyt dużo urlopu.  

Nasza oferta jest bardzo elastyczna i dopasowuje się do Ciebie.

6. Baśniowe wakacje niczym Disneyland
Jeśli masz ochotę na wakacyjne szaleństwo w iście bajkowym 

stylu, wybierz się do jednego z największych parków rozrywki w Turcji 
– The Land of Legends. Czekają tu na Ciebie niezliczone atrakcje, 

ogromne zjeżdżalnie, a nawet kolejka typu roller coaster i wiele innych 
magicznych atrakcji. Jeśli nie chcesz spędzić tu całego tygodnia 

możesz np. wybrać 3 dni pobytu w parku plus kilka dni standardowych 
wakacji All Inclusive w innym hotelu. 
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Nosi Cię? Nudzisz się w jednym miejscu?  
A może masz specjalne życzenia? Wybierz z naszej carty  
własny zestaw wakacyjny.

à la carte
WAKACJE

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

MASZ WYBÓR!
WAKACJE NA 4, 5, 7, 9,  

10, 11, 14 DNI

Baśniowe wakacje

Tylko dla dorosłych

2121coralove lato
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3. Tylko dla dorosłych
Dzieci są kochane, ale czasem masz ochotę spędzić urlop bez 
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mógł znaleźć coś dla siebie.

1. Dwa hotele w czasie jednego pobytu
Tak wiele hoteli do wyboru, że nie wiesz na co się zdecydować? 

Twoja rodzina chce szaleństwa, rozrywki i animacji a Tobie marzy się 
wyciszenie w kameralnym miejscu? Wybierz jedno i drugie, kilka dni 
tu i kilka dni tam, wszyscy będą mieli to, czego szukają w wakacjach.  

Oferta dotyczy łączenia hoteli w ramach kierunku lub regionu  
w zależności od kraju wakacji.

4. Urlop w klasie deluxe
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2. Podróż poślubna
To dla każdego wielka rzecz! Wybierając ofertę poinformujcie 

nas, że to taka ważna podróż. Doradzimy odpowiedni hotel, przy-
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zaskoczyć i cieszcie się sobą w pięknym miejscu.

01
02

03
04

Twój wybór
mało musisz dużo możesz

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

2 hotele 1 pobyt Podróż poślubna

W klasie deluxeWakacje bez barier

À
 L

A
 C

A
R

T
E

20

O_020-021_Wakacje a la Carte_v01.indd   20 28/11/2018   17:54

20



7. Wakacje bez barier 
Mamy wiele hoteli gotowych na przyjęcie niepełnosprawnych gości 

i umożliwienie im komfortowego oraz bezpiecznego urlopu poprzez 
odpowiednią infrastrukturę. Osoby niepełnosprawne mają też 

szereg udogodnień podczas lotu samolotem.

5. Wakacje na 10 i 11 dni
Koniec z dylematem 7 dni za krótko a 14 za długo! Masz teraz duży 
wybór na ile dni chcesz lecieć na wakacje. Wyloty mamy kilka razy 

w tygodniu, z 10 lotnisk więc możesz wybrać sobie prawie dowolną 
kombinację, wśród nich najpopularniejsze pobyty 10 i 11 dniowe, jak to 

mówią nasi Goście ,,takie akurat’’. Możesz też polecieć  
na 4 czy 5 dni, masz wybór, dopasuj wakacje do siebie.

8. Wyskoczyć na weekend,  
kolację czy spacer w Barcelonie?

Czemu nie! Masz teraz wiele możliwości, by wylecieć na gorący week-
end z gwarancją pogody i barem all Inclusive. Może to być typowy 

weekend od piątku do niedzieli, ale możesz też go przedłużyć. Co po-
wiesz na wylot w czwartek, a powrót w niedzielę? Albo wylot w piątek 
powrót w poniedziałek? To idealny pomysł dla tych, którzy już mają za 

sobą dłuższe wakacje, ale wciąż im mało, ale i dla pracusiów  
i tych, którzy nie mają zbyt dużo urlopu.  

Nasza oferta jest bardzo elastyczna i dopasowuje się do Ciebie.

6. Baśniowe wakacje niczym Disneyland
Jeśli masz ochotę na wakacyjne szaleństwo w iście bajkowym 

stylu, wybierz się do jednego z największych parków rozrywki w Turcji 
– The Land of Legends. Czekają tu na Ciebie niezliczone atrakcje, 

ogromne zjeżdżalnie, a nawet kolejka typu roller coaster i wiele innych 
magicznych atrakcji. Jeśli nie chcesz spędzić tu całego tygodnia 

możesz np. wybrać 3 dni pobytu w parku plus kilka dni standardowych 
wakacji All Inclusive w innym hotelu. 

05
06

07
08

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

à la carte
WAKACJE

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

MASZ WYBÓR!
WAKACJE NA 4, 5, 7, 9,  

10, 11, 14 DNI

Baśniowe wakacje

Tylko dla dorosłych

2121coralove lato

O_020-021_Wakacje a la Carte_v01.indd   21 28/11/2018   17:54

21



Incentive travel
Bony  
wakacyjne

Akcja integracja

Wyjazd firmowy to najbardziej ceniony sposób inwestycji w ludzi. 
Dobrze zaplanowany i zorganizowany program incentive odgrywa 
znacznie większą rolę w procesie integracji i motywacji załogi niż 
dodatkowe nagrody pieniężne.
Wyjazd, na którym uczestnicy wykonują zadania zespołowe, pozornie niezwią-
zane z pracą, uczy ich współpracy i koordynacji działań w różnych warunkach. 
Pracownicy wracają z takich wyjazdów wypoczęci, zmotywowani i chętni do 
dalszego działania oraz zwiększenia wysiłku na rzecz firmy.

GWARANTUJEMY  
• Opracowanie indywidualnych ofert zgodnie z potrzebami.

•  Najciekawsze i najmodniejsze miejsca i regiony na świecie.

•  Kompleksową organizację wyjazdu: zakwaterowanie,  
ubezpieczenie, wyżywienie, transport oraz różnorodne atrakcje,  
na przykład gry i zabawy integracyjne, zajęcia sportowe, tematyczne 
i kulturalne.

• Opiekę w czasie wyjazdu oraz wysoką jakość świadczonych usług.

Szukasz pomysłu na wyjątkowy prezent?
Chcesz obdarować pracowników niezapomnianą nagrodą? 
Bon wakacyjny to niezawodny i elegancki upominek, który 
uszczęśliwi bliskie osoby, pracowników lub partnerów bizne-
sowych. Dowolna kwota podarunku idealnie sprawdzi się jako 
premia, nagroda lub prezent. Bon wakacyjny to również trafiony 
podarunek z okazji ślubu, urodzin, czy ważnego wydarzenia, 
a także znakomity dowód wdzięczności i uznania.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA BONU:
• na dowolną wycieczkę z aktualnej oferty 

•  obdarowany sam wybiera kierunek, termin, hotel i towarzystwo 

• aż 12 miesięcy na realizację bonu.

Bony możesz zrealizować we wszystkich salonach firmowych 
Coral Travel Wezyr Holidays na terenie Polski. Sprawdź 
szczegółowe zasady realizacji bonów wakacyjnych. Dowiedz się 
więcej www.coraltravel.pl/incentive#bon-wakacyjny 
Każde wakacje to dobry czas na realizacje marzeń, dlatego 
spełniaj je razem z nami!

dla Klienta korporacyjnego:
corposales@coraltravel.pl, tel. 22 556 60 88

dla biur podróży:
mice@coraltravel.pl, tel. 22 591 80 59

IN
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MOTYWACJA 

INTEGRACJA 
ZABAWA

KONTAKT:

2323coralove lato
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NAJPIĘKNIEJSZA
PAMIĄTKA Z WAKACJI?

DOZNANIA 
I WSPOMNIENIA

Pamiątki 
z podróży

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).

HOTEL | PRZELOT | TRANSFER
Wszystko w jednym miejscu!
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 ● 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,

 ●  oko proroka z Turcji, ,,rękę Fatimy’’ z Tunezji a z Egiptu turkusowego 

skarabeusza – to amulety niezwykle ważne dla mieszkańców, z Turcji 

też warto przywieźć ceramikę, wyroby z bawełny i skóry, pashminy, 

miedziane naczynia, pięknie zdobione lampy i oczywiście słodsze od 

słodkości słodycze z chałwą i baklawą na czele,

 ●  Oczywistą zawsze oczekiwaną pamiątką będzie biżuteria egzotyczna 

z elementów charakterystycznych dla regionu.

PAMIĄTKOWE HITY

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

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.

2525coralove lato
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Podróżujesz
własnymi
ścieżkami?
Nie lubisz ograniczeń?

Sprawdź na:
www.coraltravel.pl

HOTEL | PRZELOT | TRANSFER
Wszystko w jednym miejscu!

Tysiące ofert  
z całego świata, 

wszystko  
w jednym miejscu.

SPRAWDŹ!

150 000 hoteli na całym świecie i ponad 250 linii lotniczych!
Wybierz hotel, dopasuj przelot, transfer i leć nawet dziś!
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DOZNANIA 
I WSPOMNIENIA

Pamiątki 
z podróży

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).

HOTEL | PRZELOT | TRANSFER
Wszystko w jednym miejscu!

IN
SP

IR
A

C
JE

 ● 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,

 ●  oko proroka z Turcji, ,,rękę Fatimy’’ z Tunezji a z Egiptu turkusowego 

skarabeusza – to amulety niezwykle ważne dla mieszkańców, z Turcji 

też warto przywieźć ceramikę, wyroby z bawełny i skóry, pashminy, 

miedziane naczynia, pięknie zdobione lampy i oczywiście słodsze od 

słodkości słodycze z chałwą i baklawą na czele,

 ●  Oczywistą zawsze oczekiwaną pamiątką będzie biżuteria egzotyczna 

z elementów charakterystycznych dla regionu.

PAMIĄTKOWE HITY

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

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.
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UDZIAŁ WŁASNY  
KL – 25 EUR zgodnie z §37 ust. 4 warunków ubezpieczenia.
Bagaż – 100 PLN – franczyza integralna (wysokość szkody, do której 
ERV nie odpowiada za powstałe zdarzenia).

Ubezpieczenia 
Jesteś w dobrych rękach

Twoje bezpieczeństwo i spokój podczas wakacji są dla nas 
niezwykle ważne, dlatego w cenę wyjazdu zawsze wliczony 
jest pakiet ubezpieczeniowy pokrywający koszty leczenia, 
następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ewentualnych 

problemów związanych z bagażem podróżnym. Oferujemy również 
możliwość rozszerzenia podstawowego ubezpieczenia.

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

 •  Koszty leczenia – do 20 000 EUR (w sumie tej zawarte są: wymagane 
i zalecane przez lekarza leczenie, koszty hospitalizacji, w tym zabiegi ope-
racyjne, koszty leczenia ambulatoryjnego do wysokości równowartości 
w złotych 1 000 EUR oraz lekarstw  
i środków opatrunkowych, transport i repatriacja).

 •  Koszty ambulatoryjne – do 1 000 EUR, (to leczenie niezwiązane z poby-
tem 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 po-
legające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników bagażu).

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

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW  
REZYGNACJI Z PODRÓŻY
Obejmuje wszystkich uczestników rezerwacji, a przed-
miotem 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 ze zwrotem 100% ceny zakupu. 
Szczególnie polecamy rodzinom z dziećmi.

UBEZPIECZENIE OD SPORTÓW  
WYSOKIEGO RYZYKA
Jeśli uprawiasz na przykład nurkowanie z użyciem apara-
tów oddechowych, rafting, wspinaczkę skałkową, jazdę 
konną, jazdę na quadach, jazdę na skuterach wodnych, kite-
surfing, skorzystaj z tego ubezpieczenia i ciesz się sportem!
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Więcej informacji znajdziesz na www.coraltravel.pl  
lub w Twoim biurze podróży.
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Więcej informacji znajdziesz na www.coraltravel.pl  
lub w Twoim biurze podróży.
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Klientów podróżujących za granicę informujemy o obowiązku zapoznania 
się przed podpisaniem Umowy z informacjami zamieszczonymi na stronie 
internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w dziale Informacje konsu-
larne pod adresem: 
www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ 
Przed podpisaniem Umowy prosimy też o zapoznanie się z informacjami 
zamieszczonymi na stronie internetowej na temat aktualnych zagrożeń 
oraz ewentualnych wymaganych szczepień ochronnych lub profilaktyki 
antymalarycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego http://www.gis.gov.pl. Klient, podpisu-
jąc Umowę, potwierdza znajomość powyższych komunikatów.

BEZPIECZEŃSTWO

WYŻYWIENIE 
W zgodzie z zawartą Umową w trakcie pobytu otrzymują Państwo opcje 
wyżywienia szczegółowo opisane poniżej. W każdym z krajów istnieją inne 
zwyczaje żywieniowe. Najczęściej podczas posiłków podaje się potrawy 
kuchni międzynarodowej wzbogacone o miejscowe specjały.
Szczegóły opcji wyżywienia: 
 a)  ONLY BED (OB) – wyżywienie we własnym zakresie. 
 b)  BED & BREAKFAST (BB) – śniadanie w formie bufetu lub kontynentalne. 
 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 serwo-

wane, 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 (AI) – w cenę wliczone są posiłki, napoje oraz dodatko-
we atrakcje sportowe i animacyjne. W większości hoteli system ten nie 
obejmuje, w szczególności: napojów importowanych, soków ze świeżych 
owoców, lodów, kawy po turecku, cappuccino, espresso, napojów 
energetycznych oraz napojów serwowanych w butelkach. To co wchodzi 
w skład opcji All Inclusive, jest uwarunkowane standardem hotelu. All 
Inclusive może być różnie oznaczone np. Snack All Inclusive.

h)  ULTRA ALL INCLUSIVE (UAI) – jest to rozbudowany system All Inclusive 
występujący w zależności od destynacji pod różnymi nazwami (np. Gold, 
Premium, Premier, Super, itp.). Najczęściej zawiera dodatkowe przekąski 
pomiędzy głównymi posiłkami, wybrane napoje importowane, lody, 
a w niektórych hotelach również soki ze świeżych owoców. 

W hotelach istnieje zakaz wnoszenia z zewnątrz żywności i napojów. Zakres 
usług zależy od pory roku oraz wewnętrznych ustaleń hotelu. Prosimy 
o zapoznanie się z nimi podczas kwaterowania.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 
Programy wycieczek fakultatywnych są orientacyjne i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe propozycje oraz inne informacje na ich temat przedstawi Pań-
stwu rezydent lub przedstawiciel Organizatora na spotkaniu informacyjnym. 
Sposób realizacji wycieczek może być uzależniony od sytuacji politycznej 
lub warunków atmosferycznych, a także liczby osób zainteresowanych 
uczestnictwem. W takiej sytuacji zastrzegamy możliwość zmian w progra-
mach lub ich odwołanie. Prosimy o zwrócenie uwagi na rejony, z których 
realizowane są poszczególne wycieczki fakultatywne. Szczegółowe propo-
zycje oraz inne informacje na temat wycieczek fakultatywnych przedstawi 
Państwu rezydent lub przedstawiciel Organizatora.

ROZRYWKI I USŁUGI W HOTELACH 
Większość hoteli przygotowuje ofertę rozrywek. Ponieważ spotykają się 
w nich ludzie z wielu krajów, programy mogą być prowadzone w różnych 

językach. Najczęściej są to języki obce używane powszechnie w branży 
turystycznej: angielski, rosyjski, niemiecki, francuski i hiszpański. Rodzaj  
programów animacyjnych oraz ich częstotliwość uzależniona jest od  
standardu hotelu, liczby chętnych uczestników, pogody oraz pory roku.

PLAŻA, SŁOŃCE, ZJEŻDŻALNIE, AQUAPARK – WODA
Dokładne informacje na temat plaż znajdują się się w opisie hotelu. Ze wzglę-
du 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 nasłonecz-
nienie i wysokie temperatury, zalecamy zabranie ze sobą kremów do opalania 
z filtrem UV, a także okularów przeciwsłonecznych oraz nakryć głowy, bowiem 
w wyniku przegrzania mogą Państwo ulec udarowi. Zalecamy również pić 
dużo płynów, aby uzupełnić niedobór wody w organizmie.

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

UBEZPIECZENIE 
Pakiet podstawowego ubezpieczenia „TRAVEL” zawiera następujące sumy 
ubezpieczenia:
a) Koszty leczenia, transportu medycznego i repatriacji: 20 000 EUR,
b) NNW w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 zł, z tytułu 
śmierci 5 000 zł,
c) koszty ratownictwa: 5 000 EUR,
d) koszty ambulatoryjne: 1 000 EUR,
e) bagaż: 1 000 zł.
Ponadto Organizator zaleca wykupić dodatkowo ubezpieczenie od kosztów 
rezygnacji z wyjazdu w wysokości:
a) 2,5 % ceny Imprezy ze zwrotem 80% ceny Imprezy lub,
b) 3,0 % ceny Imprezy ze zwrotem 100% ceny Imprezy.
W przypadku konieczności wizyty u lekarza, hospitalizacji lub specjalistycz-
nej opieki Podróżny zobowiązany jest, w pierwszej kolejności do poinfor-
mowania telefonicznie Centrum Alarmowego  24h tel.: +48 583 091 100 lub 
+420 221 860 623, Ubezpieczyciela oraz przedstawiciela Organizatora.

PRZED SEZONEM I PO SEZONIE 
Często zdarza się, iż w różnych okresach może dojść do ograniczeń w in-
frastrukturze hotelowej, spowodowanych mniejszą liczbą wypoczywają-
cych w tym czasie gości, pogodą, porą roku. Mogą być również prowa-
dzone prace remontowe, a także nie będzie odbywać się część animacji. 
W momencie niskiego obłożenia wyżywienie również może odbiegać od 
opisu katalogowego. Część restauracji, barów, basenów bywa  
zamknięta, a restauracje bufetowe mogą serwować stałe menu. St
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PRZED ODLOTEM, ROZKŁAD LOTU, ODPRAWA NA 
LOTNISKU
Na dzień przed rozpoczęciem Imprezy Podróżny powinien potwierdzić godzi-
ny odlotu bezpośrednio u Organizatora lub w punkcie sprzedaży, w którym zo-
stała zawarta Umowa. Jednocześnie informujemy, iż godziny lotów są ogólno-
dostępne i na bieżąco aktualizowane na stronie Organizatora www.coraltravel.
pl/rozklad-lotow. Data wyjazdu jest dniem rozpoczęcia Imprezy, data powrotu 
dniem zakończenia Imprezy. Pierwszy i ostatni dzień Imprezy przeznaczony 
jest w szczególności na podróż. Dzień odlotu i powrotu wlicza się w całkowity 
czas trwania Imprezy. Zbiórka na lotnisku, przy stanowisku odpraw biletowo 
bagażowych, odbywa się min. na 2-3 godz. przed odlotem. Ze względu na fakt, 
iż czas na odprawę jest ograniczony, prosimy o punktualność.

BAGAŻ
Dopuszczalny ciężar bagażu wliczonego w cenę biletu lotniczego uzależniony 
jest od linii lotniczych. Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie 
Organizatora www.coraltravel.pl/rozklad-lotow. W przypadku uszkodzenia lub 
zagubienia bagażu podczas lotu, Podróżny zobowiązany jest do niezwłocz-
nego zgłoszenia tego faktu obsłudze lotniska w punkcie LOST&FOUND przed 
opuszczeniem strefy przylotu na lotnisku. Punkt LOST&FOUND znajduje się 
najczęściej poza strefą odbioru bagażu. Wypełniony formularz Property Irre-
gularity Report [PIR], dotyczący zniszczenia lub zagubienia bagażu Podróżny 
zobowiązany jest zachować i przekazać wraz z odcinkiem biletu lotniczego, 
zawieszką bagażową, kartą pokładową odpowiednim liniom lotniczym w celu 
wszczęcia procedury reklamacyjnej w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

PASZPORT, WIZA
Podróżny powinien posiadać ważny dokument tożsamości [dowód osobisty 
lub paszport] uprawniający do przekroczenia granicy i/lub ważną wizę, jeżeli 
jest wymagana. W niektórych krajach wymagana jest dodatkowy podatek lub 
opłata, w szczególności turystyczna, klimatyczna. Paszport ze zdjęciem wy-
magany jest także dla dzieci i niemowląt. Dane Podróżnego [w szczególności 
imię, nazwisko, data urodzenia, informacje paszportowe] wpisane w doku-
mentach podróży [bilet lotniczy, voucher hotelowy, wiza] muszą być zgodne 
z danymi w dokumencie tożsamości.

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

KATEGORYZACJA HOTELI 
W Umowie-zgłoszeniu, w katalogu oraz na stronie Organizatora  
www.coraltravel.pl podane są 2 kategorie hotelu: 
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Przygotuj się do podróży
Naszym celem jest zapewnienie Państwu komfortowych i bezpiecznych wakacji, 
dlatego chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych tematów. 
Niniejsze kompendium stanowi krótki wypis z Warunków Imprez Turystycznych, 
tekst źródłowy znajdziecie Państwo pod adresem www.coraltravel.pl.

a)  Pierwsza – graficzna – nadana jest przez Organizatora i umieszczona  
przy nazwie hotelu w postaci , może różnić się od kategoryzacji 
lokalnej. 

b)  Druga – lokalna – nadana przez autoryzowane władze lokalne:  
− Kategoria lokalna: 1 Klucz, 2 Klucze, 3 Klucze, APART, 1*, 2*, 3*, 4*, 4S, 
4*HV, 5*, 5*HV, GOLF CLUB − kategoria obiektu hotelarskiego zgodna 
z przepisami kraju pobytu nadana przez autoryzowane władze, ważna  
na dzień oddania katalogu do druku,  
– BRAK − hotel nie posiada kategoryzacji lokalnej nadanej przez  
autoryzowane władze lokalne.

ZAKWATEROWANIE 
Należy liczyć się z tym, iż standard hoteli w niektórych krajach może od-
biegać od standardu hoteli w Polsce. Większość hoteli składa się z budynku 
głównego oraz innych budynków należących do kompleksu, niekiedy 
rozdzielone ulicą lub usytuowane w znacznej odległości od kompleksu.  
Organizator nie ma wpływu na to, w której części obiektu będą kwatero-
wani Klienci. Leży to wyłącznie w gestii hotelu i uwarunkowane jest liczbą 
wolnych pokoi oraz miejscem ich usytuowania.

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 –  w hotelu oznaczonym taką 

informacją dziecko w określonym wieku podróżujące z minimum dwoma 
pełnopłatnymi osobami, otrzymuje świadczenia hotelowe gratis. Ponosi 
tylko koszt biletu lotniczego i ubezpieczenia. 

 b)  PRZY PLAŻY – hotel położony bezpośrednio przy plaży. W zależności od 
położenia budynków i pokoi odległość do plaży może być różna. 

c)  ZJEŻDŻALNIE – na terenie hotelu znajduje się min. jedna zjeżdżalnia 
wodna. Godziny otwarcia oraz zasady korzystania ustalane są przez hotel. 

 d)  WIFI GRATIS – hotel oferuje możliwość skorzystania z darmowego Inter-
netu bezprzewodowego na terenie obiektu, najczęściej w wyznaczonych 
miejscach. 

 e)  LUNAPARK – na terenie hotelu znajduje się miejsce, w którym mogą 
być zainstalowane urządzenia rekreacyjne, w szczególności: karuzela, 
kolejka, diabelski młyn, beczka śmiechu, zjeżdżalnia, huśtawka, strzelnica, 
trampolina i inne obiekty służące rozrywce. Przeznaczenie (dla dorosłych, 
dla dzieci), wielkość, liczba urządzeń oraz godziny otwarcia ustala hotel 
i mogą różnić się w zależności od standardu hotelu. Usługi te mogą być 
odpłatne.

 f )  POLSKIE ANIMACJE DLA DZIECI – w hotelach oznaczonych taką ikoną  
w skład międzynarodowego zespołu animatorów wchodzi minimum 
jeden polskojęzyczny animator dostępny w wyznaczonych terminach 
(szczegóły znajdują się w opisie hotelu). 

g)  NIEPEŁNOSPRAWNI – hotel przystosowany dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo. Pokoje z szerokimi drzwiami, dostosowaną łazienką, podjazdy 
na terenie hotelu, itp.

KLIMATYZACJA 
Informacje na temat klimatyzacji znajdą Państwo w każdym opisie hotelu. 
W większości hoteli klimatyzacja jest sterowana centralnie i działa w okreś- 
lonych godzinach, ustalonych przez właściciela hotelu. Nie musi działać  
24 godz. na dobę. Czas działania klimatyzacji uzależniony jest od warunków 
atmosferycznych, pory roku i wewnętrznych ustaleń hotelu.
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Klientów podróżujących za granicę informujemy o obowiązku zapoznania 
się przed podpisaniem Umowy z informacjami zamieszczonymi na stronie 
internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w dziale Informacje konsu-
larne pod adresem: 
www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ 
Przed podpisaniem Umowy prosimy też o zapoznanie się z informacjami 
zamieszczonymi na stronie internetowej na temat aktualnych zagrożeń 
oraz ewentualnych wymaganych szczepień ochronnych lub profilaktyki 
antymalarycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego http://www.gis.gov.pl. Klient, podpisu-
jąc Umowę, potwierdza znajomość powyższych komunikatów.

BEZPIECZEŃSTWO

WYŻYWIENIE 
W zgodzie z zawartą Umową w trakcie pobytu otrzymują Państwo opcje 
wyżywienia szczegółowo opisane poniżej. W każdym z krajów istnieją inne 
zwyczaje żywieniowe. Najczęściej podczas posiłków podaje się potrawy 
kuchni międzynarodowej wzbogacone o miejscowe specjały.
Szczegóły opcji wyżywienia: 
 a)  ONLY BED (OB) – wyżywienie we własnym zakresie. 
 b)  BED & BREAKFAST (BB) – śniadanie w formie bufetu lub kontynentalne. 
 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 serwo-

wane, 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 (AI) – w cenę wliczone są posiłki, napoje oraz dodatko-
we atrakcje sportowe i animacyjne. W większości hoteli system ten nie 
obejmuje, w szczególności: napojów importowanych, soków ze świeżych 
owoców, lodów, kawy po turecku, cappuccino, espresso, napojów 
energetycznych oraz napojów serwowanych w butelkach. To co wchodzi 
w skład opcji All Inclusive, jest uwarunkowane standardem hotelu. All 
Inclusive może być różnie oznaczone np. Snack All Inclusive.

h)  ULTRA ALL INCLUSIVE (UAI) – jest to rozbudowany system All Inclusive 
występujący w zależności od destynacji pod różnymi nazwami (np. Gold, 
Premium, Premier, Super, itp.). Najczęściej zawiera dodatkowe przekąski 
pomiędzy głównymi posiłkami, wybrane napoje importowane, lody, 
a w niektórych hotelach również soki ze świeżych owoców. 

W hotelach istnieje zakaz wnoszenia z zewnątrz żywności i napojów. Zakres 
usług zależy od pory roku oraz wewnętrznych ustaleń hotelu. Prosimy 
o zapoznanie się z nimi podczas kwaterowania.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 
Programy wycieczek fakultatywnych są orientacyjne i mogą ulec zmianie. 
Szczegółowe propozycje oraz inne informacje na ich temat przedstawi Pań-
stwu rezydent lub przedstawiciel Organizatora na spotkaniu informacyjnym. 
Sposób realizacji wycieczek może być uzależniony od sytuacji politycznej 
lub warunków atmosferycznych, a także liczby osób zainteresowanych 
uczestnictwem. W takiej sytuacji zastrzegamy możliwość zmian w progra-
mach lub ich odwołanie. Prosimy o zwrócenie uwagi na rejony, z których 
realizowane są poszczególne wycieczki fakultatywne. Szczegółowe propo-
zycje oraz inne informacje na temat wycieczek fakultatywnych przedstawi 
Państwu rezydent lub przedstawiciel Organizatora.

ROZRYWKI I USŁUGI W HOTELACH 
Większość hoteli przygotowuje ofertę rozrywek. Ponieważ spotykają się 
w nich ludzie z wielu krajów, programy mogą być prowadzone w różnych 

językach. Najczęściej są to języki obce używane powszechnie w branży 
turystycznej: angielski, rosyjski, niemiecki, francuski i hiszpański. Rodzaj  
programów animacyjnych oraz ich częstotliwość uzależniona jest od  
standardu hotelu, liczby chętnych uczestników, pogody oraz pory roku.

PLAŻA, SŁOŃCE, ZJEŻDŻALNIE, AQUAPARK – WODA
Dokładne informacje na temat plaż znajdują się się w opisie hotelu. Ze wzglę-
du 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 nasłonecz-
nienie i wysokie temperatury, zalecamy zabranie ze sobą kremów do opalania 
z filtrem UV, a także okularów przeciwsłonecznych oraz nakryć głowy, bowiem 
w wyniku przegrzania mogą Państwo ulec udarowi. Zalecamy również pić 
dużo płynów, aby uzupełnić niedobór wody w organizmie.

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

UBEZPIECZENIE 
Pakiet podstawowego ubezpieczenia „TRAVEL” zawiera następujące sumy 
ubezpieczenia:
a) Koszty leczenia, transportu medycznego i repatriacji: 20 000 EUR,
b) NNW w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 zł, z tytułu 
śmierci 5 000 zł,
c) koszty ratownictwa: 5 000 EUR,
d) koszty ambulatoryjne: 1 000 EUR,
e) bagaż: 1 000 zł.
Ponadto Organizator zaleca wykupić dodatkowo ubezpieczenie od kosztów 
rezygnacji z wyjazdu w wysokości:
a) 2,5 % ceny Imprezy ze zwrotem 80% ceny Imprezy lub,
b) 3,0 % ceny Imprezy ze zwrotem 100% ceny Imprezy.
W przypadku konieczności wizyty u lekarza, hospitalizacji lub specjalistycz-
nej opieki Podróżny zobowiązany jest, w pierwszej kolejności do poinfor-
mowania telefonicznie Centrum Alarmowego  24h tel.: +48 583 091 100 lub 
+420 221 860 623, Ubezpieczyciela oraz przedstawiciela Organizatora.

PRZED SEZONEM I PO SEZONIE 
Często zdarza się, iż w różnych okresach może dojść do ograniczeń w in-
frastrukturze hotelowej, spowodowanych mniejszą liczbą wypoczywają-
cych w tym czasie gości, pogodą, porą roku. Mogą być również prowa-
dzone prace remontowe, a także nie będzie odbywać się część animacji. 
W momencie niskiego obłożenia wyżywienie również może odbiegać od 
opisu katalogowego. Część restauracji, barów, basenów bywa  
zamknięta, a restauracje bufetowe mogą serwować stałe menu. St
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POWODY, ABY ODWIEDZIĆ TURCJĘ

RIWIERA TURECKA | TURCJA EGEJSKA

Turcja
Wakacje pod czujnym okiem

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

średnia temp.  
powietrza w dzień 14° 15° 18° 21° 25° 30° 33° 33° 31° 26° 21° 20°

średnia temp.  
powietrza w nocy 8° 8° 8° 11° 14° 19° 22° 22° 19° 14° 11° 7°

średnia  
temp. wody 16° 16° 16° 17° 20° 23° 25° 25° 26° 23° 20° 18°

liczba godzin  
słonecznych 5 5 7 8 10 12 12 12 10 8 7 5

Wszechobecnym symbolem w  Turcji 
jest nazar boncuğu czyli „oko proroka”. 
To amulet, któremu przypisuje się wiel-
ką moc: chroni przed złym spojrzeniem, 
i zawiścią innych ludzi. Wytopiony jest ze 
szkła barwionego tlenkiem miedzi i jeśli 
pęknie, to jest to dowód, że niebieskie 
oko powstrzymało skierowaną na nas 

negatywną energię osoby, która nam źle 
życzy. Kolory oka proroka też mają zna-
czenie: biel to symbol szczerych intencji, 
niebieski dodaje siły i wzmacnia, a grana-
towy chroni przed nieżyczliwością. Czerń 
jest łącznikiem między mocą tych barw. 
Dlatego tak często Turcy obdarowują bli-
skich amuletem ,,oko proroka’’. 

Turcja to imponujący kraj wielu możliwości, za-
chwyca różnorodnością i naturalnym pięknem, 
bogactwo zabytków i wspaniałych krajobrazów 
przenika się z orientalną kulturą, długą historią 
i aromatyczną kuchnią. Podróż do Turcji to wypra-
wa do źródeł nowożytnej cywilizacji mitycznej. To 
właśnie tutaj Europa spotyka się z Azją, a kultura 
chrześcijańskiego Zachodu z Orientem.

3131coralove lato

T
U

R
C

JA
O_030-031_Philo_Turcja_Kraj_v4.indd   31 29/11/2018   19:31

 Hoşgeldiniz!

Moja Turcja, taką ją kocham!

Gościnna, piękna, otwarta
i pełna życiowego optymizmu.
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Wszechobecnym symbolem w  Turcji 
jest nazar boncuğu czyli „oko proroka”. 
To amulet, któremu przypisuje się wiel-
ką moc: chroni przed złym spojrzeniem, 
i zawiścią innych ludzi. Wytopiony jest ze 
szkła barwionego tlenkiem miedzi i jeśli 
pęknie, to jest to dowód, że niebieskie 
oko powstrzymało skierowaną na nas 

negatywną energię osoby, która nam źle 
życzy. Kolory oka proroka też mają zna-
czenie: biel to symbol szczerych intencji, 
niebieski dodaje siły i wzmacnia, a grana-
towy chroni przed nieżyczliwością. Czerń 
jest łącznikiem między mocą tych barw. 
Dlatego tak często Turcy obdarowują bli-
skich amuletem ,,oko proroka’’. 

Turcja to imponujący kraj wielu możliwości, za-
chwyca różnorodnością i naturalnym pięknem, 
bogactwo zabytków i wspaniałych krajobrazów 
przenika się z orientalną kulturą, długą historią 
i aromatyczną kuchnią. Podróż do Turcji to wypra-
wa do źródeł nowożytnej cywilizacji mitycznej. To 
właśnie tutaj Europa spotyka się z Azją, a kultura 
chrześcijańskiego Zachodu z Orientem.
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ANTALYA, stolica Riwiery Tureckiej oto-
czona pasmem gór Taurus, ktorych majestat 
wzbudza podziw i zachwyt nad dziełami 
natury. Wypoczywając na piaszczystej plaży 
można upajać się cudownymi widokami za-
chodzącego słońca, chowającego się gdzieś 
za szczytami i klifowymi urwiskami. Ponadto, 
Antalya kusi zabytkami przyciąga zaciszem 
uliczek starówki oraz hotelami położonymi 
przy plaży. Równie dużą popularnością co 
zabytki cieszą się słynne relaksujące łaźnie tu-
reckie. Będąc w Turcji po prostu nie wypada 
sobie odmówić choć jednej wizyty w łaźni. 
Kurort jest też świetną bazą do zwiedzania 
okolicznych atrakcji, takich jak starożytne 
ruiny Termessos, Perge czy Aspendos, a także 
cudów przyrody jak wodospad arbuzowy 
w samej Antalyi.

KEMER to kurort dosłownie zatopiony 
w śródziemnomorskiej naturze. Przepięk-
ne widoki, bliskość majestatycznych gór 
schodzących do krystalicznie czystego 
morza, a do tego unoszący się zapach 
lasów piniowych i cytrusowych tworzą 
niepowtarzalny klimat wypoczynku. 
Nieopodal zachowały się również ruiny 
starożytnego miasta Olympos, z po-
zostałościami łaźni rzymskich i murów 
obronnych. Wiele ciekawych miejsc jest do 
zobaczenia w okolicy jak choćby zatopione 
w przejrzystym, turkusowym morzu miasto 
Kekova czy strzelające spod ziemi języki 
ognia - Chimera. Miłośnicy wieczornych 
atrakcji i spacerów znajdą wiele możliwości 
w centrum Kemer, z portem, promenadą, 
bazarami i dyskotekami.

BODRUM to najpiękniejsza miejscowość 
wybrzeża egejskiego. Czaruje ciepłym 
morzem, uroczymi zatoczkami, a przede 
wszystkim wzgórzami porośniętymi gajami 
oliwnymi z charakterystycznymi białymi 
domkami. Kurort zyskał przydomek turec-
kiego Santorini lub Saint-Tropez. Bodrum to 
jedna z największych przystani jachtowych 
nad Morzem Egejskim. Codziennie odpły-
wają stąd promy na pobliskie greckie wyspy 
Kos czy Rodos. Miłośnicy sportów wodnych 
znajdą tu doskonałe warunki do nurkowania 
i żeglowania. Wiele atrakcji znaleźć można 
w samym mieście Bodrum: ciekawą starów-
kę, słynne pozostałości Mauzoleum zaliczane 
do siedmiu cudów antycznego świata, 
ruiny antycznego teatru i zamek – twierdzę 
świętego Piotra.

ANTALYA BODRUM

Turcja to mozaika różnorod-
ności, koloru i blasku. Tętniące 
zabawą noce w Alanyi, dziewi-
cza przyroda w Belek, zabytki 
w Side, romantyczne uliczki 
starego miasta w Antalyi, tajem-
nicze góry Taurus wokół Kemer 
czy idylliczne zatoki Bodrum? 
Cały mozaikowy koloryt regio-
nów do wyboru.

TURCJA

 Riwiera Turecka:
Warszawa, Łódź, Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Kraków, Katowice, 
Rzeszów, Szczecin

 Wybrzeże Egejskie:
Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, Rzeszów

Latamy codziennie
w sezonie lato 2019
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BELEK, istna kraina luksusu, elitarny kurort 
z elementami egzotyki zatopionej w zieleni. 
Idealny region dla wymagających Gości z ho-
telami najwyższej klasy położonymi w lasach 
piniowych. Dumą Belek są pola golfowe 
i boiska piłkarskie, a na liście Gości znanych 
nazwisk nie brakuje. Tutejsza przyroda po 
prostu zachwyca, zielone równiny poprzeci-
nane rzeką Kporu Cayi tworzą malownicze 
krajobrazy. Pasmo górskie z licznymi wąwo-
zami i przełęczami, urzeka urodą, ale skrywa 
też historyczne tajemnice w ruinach budowli 
pochodzących jeszcze z czasów świetności 
Imperium Rzymskiego. W okolicy kurortu 
w głębi lądu znajduje się obszar chroniony 
z gęstymi lasami piniowymi i eukaliptuso-
wymi. Turyści znajdują tu spokój i znakomity 
mikroklimat. 

ALANYA od strony lądu otoczona górami 
Taurus a wzdłuż wybrzeża ciągną się plaże. 
Najbardziej znana i według wielu osób 
najpiękniejsza to plaża Kleopatry. Według 
legend to właśnie w tym miejscu królowa 
Kleopatra spotykała się z Markiem Antoniu-
szem. Tutaj również wypoczywała i zażywała 
kąpieli. Górująca nad miastem twierdza z XIII 
wieku z murami obronnymi to największa 
tutejsza atrakcja. W ich obrębie znajduje się 
również stojąca w porcie Czerwona Wieża - 
symbol miasta. Alanya jest na tyle duża, by 
nie można było się tu nudzić i na tyle mała, 
by wypocząć a szeroka oferta rozrywek, 
w tym różnorodność przyportowych dys-
kotek ściąga tu rzesze młodych ludzi. A na 
obrzeżach miasta, z dala od zgiełku znaleźć 
można szeroką ofertę kurortów rodzinnych.

SIDE, bogactwo pamiątek z czasów antycz-
nych oraz szerokie, piaszczyste plaże przycią-
gają tu turystów jak magnes. W starożytności 
było to bogate miasto, czego dowodem są 
liczne pozostałości imponujących budowli. 
Zobaczymy, częściowo zachowane ruiny 
teatru rzymskiego czy pozostałości greckiej 
świątyni Ateny i Apollina z II wieku, położonej 
tuż nad brzegiem morza. Wędrując po Side, 
można natrafić również na ruiny biblioteki 
z II wieku, bazylikę z okresu bizantyjskiego 
czy świątynie Dionizosa. Na terenie Side 
znajduje się agora z niezliczonymi kolum-
nami i muzeum starożytności, zbudowane 
na miejscu dawnej rzymskiej łaźni. Side jest 
dzisiaj małym, klimatycznym miasteczkiem 
z pięknym wybrzeżem, nowoczesnymi hote-
lami i gajami pomarańczowymi.

Riwiera Turecka 
i Wybrzeże Egejskie
wakacyjna mozaika różnorodności

ALANYA

BELEK

SIDE

KEMER
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ANTALYA, stolica Riwiery Tureckiej oto-
czona pasmem gór Taurus, ktorych majestat 
wzbudza podziw i zachwyt nad dziełami 
natury. Wypoczywając na piaszczystej plaży 
można upajać się cudownymi widokami za-
chodzącego słońca, chowającego się gdzieś 
za szczytami i klifowymi urwiskami. Ponadto, 
Antalya kusi zabytkami przyciąga zaciszem 
uliczek starówki oraz hotelami położonymi 
przy plaży. Równie dużą popularnością co 
zabytki cieszą się słynne relaksujące łaźnie tu-
reckie. Będąc w Turcji po prostu nie wypada 
sobie odmówić choć jednej wizyty w łaźni. 
Kurort jest też świetną bazą do zwiedzania 
okolicznych atrakcji, takich jak starożytne 
ruiny Termessos, Perge czy Aspendos, a także 
cudów przyrody jak wodospad arbuzowy 
w samej Antalyi.

KEMER to kurort dosłownie zatopiony 
w śródziemnomorskiej naturze. Przepięk-
ne widoki, bliskość majestatycznych gór 
schodzących do krystalicznie czystego 
morza, a do tego unoszący się zapach 
lasów piniowych i cytrusowych tworzą 
niepowtarzalny klimat wypoczynku. 
Nieopodal zachowały się również ruiny 
starożytnego miasta Olympos, z po-
zostałościami łaźni rzymskich i murów 
obronnych. Wiele ciekawych miejsc jest do 
zobaczenia w okolicy jak choćby zatopione 
w przejrzystym, turkusowym morzu miasto 
Kekova czy strzelające spod ziemi języki 
ognia - Chimera. Miłośnicy wieczornych 
atrakcji i spacerów znajdą wiele możliwości 
w centrum Kemer, z portem, promenadą, 
bazarami i dyskotekami.

BODRUM to najpiękniejsza miejscowość 
wybrzeża egejskiego. Czaruje ciepłym 
morzem, uroczymi zatoczkami, a przede 
wszystkim wzgórzami porośniętymi gajami 
oliwnymi z charakterystycznymi białymi 
domkami. Kurort zyskał przydomek turec-
kiego Santorini lub Saint-Tropez. Bodrum to 
jedna z największych przystani jachtowych 
nad Morzem Egejskim. Codziennie odpły-
wają stąd promy na pobliskie greckie wyspy 
Kos czy Rodos. Miłośnicy sportów wodnych 
znajdą tu doskonałe warunki do nurkowania 
i żeglowania. Wiele atrakcji znaleźć można 
w samym mieście Bodrum: ciekawą starów-
kę, słynne pozostałości Mauzoleum zaliczane 
do siedmiu cudów antycznego świata, 
ruiny antycznego teatru i zamek – twierdzę 
świętego Piotra.

ANTALYA BODRUM

Turcja to mozaika różnorod-
ności, koloru i blasku. Tętniące 
zabawą noce w Alanyi, dziewi-
cza przyroda w Belek, zabytki 
w Side, romantyczne uliczki 
starego miasta w Antalyi, tajem-
nicze góry Taurus wokół Kemer 
czy idylliczne zatoki Bodrum? 
Cały mozaikowy koloryt regio-
nów do wyboru.

TURCJA

 Riwiera Turecka:
Warszawa, Łódź, Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Kraków, Katowice, 
Rzeszów, Szczecin

 Wybrzeże Egejskie:
Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, Rzeszów

Latamy codziennie
w sezonie lato 2019
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FASCYNUJE HISTORIĄ
W żadnym innym kraju nie możemy 
odbyć tak fascynującej podróży w czasie 
jak właśnie tu. Pozostałości greckich 
amfteatrów i rzymskich fortyfkacji, bizan-
tyjskie świątynie, seldżuckie warownie 
oraz osmańskie pałace – trudno wyrazić 
zachwyt towarzyszący wypadom nie tylko 
wzdłuż wybrzeża, ale również w głąb 
kontynentalnej Turcji. Tu historii się po 

prostu dotyka, tu czuć ją w podmu-
chach wiatru.

ROZPIESZCZA
Turcja ma bardzo rozbu-
dowaną infrastrukturę 
hotelową. Znajdziecie 
tu i skromne, przyjazne 
trzygwiazdkowce, i absolut-

nie luksusowe i komfortowe 
pięciogwiazdkowe hotele dla 

najbardziej wymagających. Ale 
przede wszystkim, z racji ukochania 

rodziny rozpieszcza je najbardziej. Są wiel-
kie kompleksy wakacyjne z all inclusive, 
basenami, aguaparkami i lunaparkami. 
A także parki tematyczne, delfnaria, akwaria 
i roller coastery. Turcja jest prawdziwą 
królową rodzinnych wakacji. Ale dba 
również o tych, którzy szukają i błogiego 
relaksu i aktywności. Warto zrelaksować 
się choćby w legendarnych tureckich łaź-
niach zwanych hammam. Ale jeśli do pełni 
szczęścia potrzebujecie sportowej adrena-
liny, to i w Turcji możecie uprawiać wiele 
sportów, np. trekking w górach, rafting, 
żeglowanie czy golf. 

ZASKAKUJE NATURĄ
Nic tak nie pozwala odciąć się od codzien-
nych trosk jak właśnie natura. I dla niej warto 
też tu przyjechać. Zobaczyć legendarny Ara-
rat, księżycową Kapadocję, wapienne tarasy 
Pamukkale, Dolinę Motyli, wodospady Düden 
i Kursunlu, słone jezioro Van lub spłynąć 
rzeką Dalyan, by podziwiać żółwie. Miłośnicy 
natury mogą tu odkrywać wszystkie odcienie 
zieleni, ale też zatopić się w obserwowaniu 
surowych, skalistych wybrzeży oraz turkuso-
wych zatokach.

ROZKOCHUJE GOŚCINĄ
Turcy znani są z gościnności i otwartości wobec 
gości z innych kultur. Są tolerancyjni, skorzy do 
pomocy i przyjaźni i nie oczekują nic w zamian 
a przy tym żywiołowi. Gość jest dla nich kimś 
ważnym. Uwielbiają biesiadować. Piją wtedy 
ulubiony napój, czyli herbatę, rozmawiają i grają 
w swoją tavle. Są bardzo przyjacielscy i, co może 
nas zaskoczyć, zachowują podczas rozmowy 
krótszy dystans. Obejmowanie i częstowanie 
herbatką to objawy gościnności, a propozycja 
wspólnego wypicia herbaty to zaproszenie do 
rozmowy. Picie herbaty otoczone jest w Turcji 
całym ceremoniałem. Pije się ją w szklaneczkach 
zwanych ,,tulipany’’, bardzo gorącą i bardzo 
słodką. Im słodsza tym bardziej jesteśmy mile 
widziani przez gospodarza. W Turcji ważna 
jest też rodzina, to rzecz święta. O dzieciach 
mówi się, że są ,,owocami domu’’. Dużą wagę 
przykłada się do pielęgnowania rodzinnych 
tradycji, a także budowania szacunku do osób 
starszych, rodziców i dziadków. W Turcji zresztą 
nie ma małych mieszkań, bo najczęściej mieszka 
się razem: dzieci, rodzice i dziadkowie.

ZNIEWALA SMAKAMI
Kuchnia Turcji jest na tyle egzotyczna, że zaska-
kuje, ale i na tyle bliska europejskiej, że każdy 
znajdzie w niej coś dla siebie. Mimo, że od lat 
kojarzy się z kebabem i faktycznie znajdziecie 
tu kilkadziesiąt jego odmian to skosztujcie 
i innych lokalnych potraw, choćby pide czyli 
tureckiej wersji pizzy i dojrzałego w słońcu gril-
lowanego bakłażana z kaszą bulgur. Na deser 
koniecznie baklawa z naturalnymi lodami z ko-
ziego mleka. Do tego obowiązkowe napoje 
tureckie: herbata i kawa.

All Inclusive w Turcji 
to ogromna różnorodność 
i to nie tylko za sprawą  
hotelowych restauracji.  
Malownicze krajobrazy, 
gdzie góry zdają się wyra-
stać wprost z morza, histo-
ria tysiącleci zachowana 
w zabytkach i kuchnia  
zniewalającą smakiem.  
A przede wszystkim ludzie, 
którzy, w swej gościnności 
otwierają serca i domy.
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Turcja All Inclusive
bogata w smaki, widoki i wrażenia
LUDZIE |  HISTORIA |  NATURA |  KUCHNI A |  SZTU KA

UWODZI SZTUKĄ DETALU
Turczynki kochają elegancję, biżuterię, dobre 
tkaniny i piękne, zadbane włosy i nie ustępują 
europejskim kobietom w modzie. Od kiedy 
Atatűrk dał im wolność w sferze ubioru i więcej 
praw, noszą się jak chcą. Owszem, na ulicy wi-
dać kobiety okrywające włosy chustą, ale jest 
to kwestia rodzinnej tradycji, a nie formalnego 
wymogu. Piękno i dbałość o szczegóły widać 
na ulicach miasteczek. Ręcznie wytwarzana 
i zdobiona ceramika, lampy, świeczniki, naczy-
nia uwodzą blaskiem i kolorami.
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Moja Turcja,
czaruje, uwodzi,
dba, rozpieszcza

i zaskakuje.

W podróżach jest cały świat! To zapach przygody i smak życia, 
feria barw i zapachów, przypadkowe spotkania, które zostają na 

całe życie, emocje, zaskoczenia, niespodziewane doświadczenia. 
Turcja ma tu wiele zaoferowania w swym ,,podróżniczym menu’’ 

wciąż zaskakując swą różnorodnością.
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FASCYNUJE HISTORIĄ
W żadnym innym kraju nie możemy 
odbyć tak fascynującej podróży w czasie 
jak właśnie tu. Pozostałości greckich 
amfteatrów i rzymskich fortyfkacji, bizan-
tyjskie świątynie, seldżuckie warownie 
oraz osmańskie pałace – trudno wyrazić 
zachwyt towarzyszący wypadom nie tylko 
wzdłuż wybrzeża, ale również w głąb 
kontynentalnej Turcji. Tu historii się po 

prostu dotyka, tu czuć ją w podmu-
chach wiatru.

ROZPIESZCZA
Turcja ma bardzo rozbu-
dowaną infrastrukturę 
hotelową. Znajdziecie 
tu i skromne, przyjazne 
trzygwiazdkowce, i absolut-

nie luksusowe i komfortowe 
pięciogwiazdkowe hotele dla 

najbardziej wymagających. Ale 
przede wszystkim, z racji ukochania 

rodziny rozpieszcza je najbardziej. Są wiel-
kie kompleksy wakacyjne z all inclusive, 
basenami, aguaparkami i lunaparkami. 
A także parki tematyczne, delfnaria, akwaria 
i roller coastery. Turcja jest prawdziwą 
królową rodzinnych wakacji. Ale dba 
również o tych, którzy szukają i błogiego 
relaksu i aktywności. Warto zrelaksować 
się choćby w legendarnych tureckich łaź-
niach zwanych hammam. Ale jeśli do pełni 
szczęścia potrzebujecie sportowej adrena-
liny, to i w Turcji możecie uprawiać wiele 
sportów, np. trekking w górach, rafting, 
żeglowanie czy golf. 

ZASKAKUJE NATURĄ
Nic tak nie pozwala odciąć się od codzien-
nych trosk jak właśnie natura. I dla niej warto 
też tu przyjechać. Zobaczyć legendarny Ara-
rat, księżycową Kapadocję, wapienne tarasy 
Pamukkale, Dolinę Motyli, wodospady Düden 
i Kursunlu, słone jezioro Van lub spłynąć 
rzeką Dalyan, by podziwiać żółwie. Miłośnicy 
natury mogą tu odkrywać wszystkie odcienie 
zieleni, ale też zatopić się w obserwowaniu 
surowych, skalistych wybrzeży oraz turkuso-
wych zatokach.

ROZKOCHUJE GOŚCINĄ
Turcy znani są z gościnności i otwartości wobec 
gości z innych kultur. Są tolerancyjni, skorzy do 
pomocy i przyjaźni i nie oczekują nic w zamian 
a przy tym żywiołowi. Gość jest dla nich kimś 
ważnym. Uwielbiają biesiadować. Piją wtedy 
ulubiony napój, czyli herbatę, rozmawiają i grają 
w swoją tavle. Są bardzo przyjacielscy i, co może 
nas zaskoczyć, zachowują podczas rozmowy 
krótszy dystans. Obejmowanie i częstowanie 
herbatką to objawy gościnności, a propozycja 
wspólnego wypicia herbaty to zaproszenie do 
rozmowy. Picie herbaty otoczone jest w Turcji 
całym ceremoniałem. Pije się ją w szklaneczkach 
zwanych ,,tulipany’’, bardzo gorącą i bardzo 
słodką. Im słodsza tym bardziej jesteśmy mile 
widziani przez gospodarza. W Turcji ważna 
jest też rodzina, to rzecz święta. O dzieciach 
mówi się, że są ,,owocami domu’’. Dużą wagę 
przykłada się do pielęgnowania rodzinnych 
tradycji, a także budowania szacunku do osób 
starszych, rodziców i dziadków. W Turcji zresztą 
nie ma małych mieszkań, bo najczęściej mieszka 
się razem: dzieci, rodzice i dziadkowie.

ZNIEWALA SMAKAMI
Kuchnia Turcji jest na tyle egzotyczna, że zaska-
kuje, ale i na tyle bliska europejskiej, że każdy 
znajdzie w niej coś dla siebie. Mimo, że od lat 
kojarzy się z kebabem i faktycznie znajdziecie 
tu kilkadziesiąt jego odmian to skosztujcie 
i innych lokalnych potraw, choćby pide czyli 
tureckiej wersji pizzy i dojrzałego w słońcu gril-
lowanego bakłażana z kaszą bulgur. Na deser 
koniecznie baklawa z naturalnymi lodami z ko-
ziego mleka. Do tego obowiązkowe napoje 
tureckie: herbata i kawa.

All Inclusive w Turcji 
to ogromna różnorodność 
i to nie tylko za sprawą  
hotelowych restauracji.  
Malownicze krajobrazy, 
gdzie góry zdają się wyra-
stać wprost z morza, histo-
ria tysiącleci zachowana 
w zabytkach i kuchnia  
zniewalającą smakiem.  
A przede wszystkim ludzie, 
którzy, w swej gościnności 
otwierają serca i domy.
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HERBATA NA OKRĄGŁO
Herbata to niemal narodowy napój Turków. 
Pije się ją wszędzie i przy każdej okazji, 
nawet w największe upały. Stała się częścią 
kultury i sposobem na wspólne spędzanie 
czasu. Jej parzenie to cały rytuał, do któ-
rego nieodzowny çaydanlik czyli naczynie 
składające się z dwóch czajników stojących 
jeden na drugim. Jest zazwyczaj bardzo 
słodka, im słodsza tym większa przychylność 
gospodarza.

SŁODYCZE SŁODSZE  
OD SŁODKOSĆI
W Turcji miłośnicy słodkości będą czuli się 
jak w niebie, bo desery są tu naprawdę 
bardzo, bardzo słodkie. Wśród nich ogrom-
ną popularnością cieszy się baklava, czyli 
warstwy cieniutkiego ciasta przekładanego 
miodem i bakaliami. Wielu zwolenników ma 
też chałwa w różnych odmianach i smakach, 
np. waniliowym, kakaowym i pistacjowym. 
Smakowe podobieństwo z chałwą wyka-
zuje inny przysmak – pişmanye. Wyglądem 
przypomina nieco watę cukrową i z tego 
powodu nazywana jest też drucianą lub 
ciągniętą chałwą. Innym przysmakiem jest 
lokum, które przypomina galaretkę opró-
szoną cukrem pudrem i jest robione w wielu 
odmianach smakowycha także z dodatkem 
bakalii, np. pistacji i owoców czy płatków róż. 
Wielu zwolenników ma też Sütlaç – turecki 
pudding ryżowy z sosem figowym i cynamo-
nem. Aksamitny i energetyczny.

Udając się z wizytą, wypada przygotować prezent dla gospodarzy, 
chętnie słodycze lub rękodzieło z Polski. Do tradycyjnego, tureckiego 
domu (tak jak do meczetu) wchodzi się bez butów. Należy je zostawić 
przed drzwiami wejściowymi. Powinniśmy być przygotowani na to, że 
do posiłku zasiądziemy na dywanie. Jeżeli zostaniemy posadzeni przy 
stole, należy powstrzymać się od zakładania nogi na nogę oraz unikać 
zajmowania miejsca obok osoby płci przeciwnej. Nikogo nie urazi 
głośne mlaskanie i siorbanie przy posiłku – jest sygnałem, że jemy 
z apetytem. Nie należy natomiast publicznie wydmuchiwać nosa 
w chusteczkę. Do wyjścia z domu gospodarzy trzeba zacząć się 
wcześniej przygotowywać. Pierwsze sygnały, że czas się pożegnać, są 
ignorowane, następne – oprotestowane, dopiero po wielu 
pożegnaniach można gospodarzom podziękować za przyjęcie. Ot taka 
to właśnie przyjazna, turecka gościnność.

PRZY TURECKIM STOLE - JAK NIE POPEŁNIĆ GAFY?

Kawa po turecku to wyjątkowy smak będący efektem całej procedury.  
Turcy wierzą w rozmaite amulety i przepowiednie, tak też jest z wró-
żeniem z fusów kawy. Po jej wypiciu należy przykryć filiżankę spo-
deczkiem, zatoczyć nią w powietrzu kilka kręgów i szybkim ruchem 
odwrócić ją tak, żeby stanęła do góry dnem, po czym odczekać, aż 
filiżanka wystygnie. Fusy spływają wewnątrz po ściankach, tworząc 
rozmaite wzory, które następnie trzeba odpowiednio zinterpretować.

KAWA PRAWDĘ CI POWIE
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TURECKI STREET FOOD
Pieczone kasztany – obowiązkowy, szczegól-
nie w Stambule. Pieczone na żarze kasztany 
dostępne są przy każdej nadmorskiej prome-
nadzie i nie da się ich przeoczyć, bo pachną na 
kilometr. Smakują trochę jak migdał i mają do 
tego mnóstwo witamin.
Faszerowane małże – to punkt obowiązkowy 
w tureckim street food.To małże nadziewane 
ryżem, orzeszkami, pokropione sokiem z cytry-
ny. Midye dolması trzeba spróbować, szczegól-
nie jak się uwielbia owoce morza. 

KEBAB O TYSIĄCACH TWARZY
Turcja rozkochała nas w sobie kulinarnie 
przede wszystkim za sprawą kebaba zwane-
go döner kebap. Ale jest to tylko jedna z 20 
odmian tej potrawy. Inne popularne odmiany 
to iskender, patlican, şiş, adana, urfa, talaş... 
Mnóstwo smakowania! Turcy zazwyczaj jedzą 
kebaby w restauracjach, gdzie podawane 
są na talerzu. Doskonałym dodatkiem są też 
nieodzowne w tureckiej kuchni grillowana 
warzywa, jak papryka, bakłażan, pomidory.

LAHMACUN I PIDE
Przez niektórych nazywane turecką pizzą.
Lahmacun to bardzo cienkie ciasto z nadzie-
niem z mielonego mięsa podawane z warzy-
wami. Pide, podobnie nazywane pizzą, tyle, 
że ma łódeczkowaty kształt, dlatego chętnie 
sięgają po nie dzieci. Delikatny farsz warzywny 
lub z dodatkiem mielonego mięsa zapieczony 
pod warstwą sera – po prostu pychotka! 

GÖZLEME 
To faworyt kulinarny, który nieco przypomina 
nasze naleśniki. Placek powstaje z ciasta yufka 
wypełnionego farszem, najczęściej szpinakiem 
oraz fetą. Ale z miłości do dzieci są też podawa-
ne na słodko, z cukrem. 

KUMPIR
Zapiekany ziemniak podawany z masą do-
datków do wyboru – sałatką ziemniaczaną, 
parówką, salami, kukurydzą, tuńczykiem, 
oliwkami, kurczakiem, majonezem i keczu-
pem. Kombinacji jest mnóstwo! 
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Smaki Turcji
przy stole i na straganie
HERBATA |  KAWA |  KEBAB |  KA SZTAN Y |  SŁODYCZE

Kuchnia turecka to wielowiekowa tradycja, która jest dziś 
jedną z najważniejszych kuchni świata. To jedna z tych, 
która niezależnie od regionu, silnie akcentuje swoją 
obecność. Ale w tureckim domu smakuje najlepiej, spróbuj!

Sok z granatów 
smakuje tu wyjątkowo, bo 

Turcja to światowy lider 
w produkcji tych owoców. Jest 

przepyszny i zdrowy co 
zachwalał już sam 

Hipokrates. 
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HERBATA NA OKRĄGŁO
Herbata to niemal narodowy napój Turków. 
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składające się z dwóch czajników stojących 
jeden na drugim. Jest zazwyczaj bardzo 
słodka, im słodsza tym większa przychylność 
gospodarza.

SŁODYCZE SŁODSZE  
OD SŁODKOSĆI
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KAWA PRAWDĘ CI POWIE
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Sklepy znanych marek i bazary pełne skarbów – to Turcja!

Magia tureckich bazarów
Żadne, nawet najbardziej udane zakupy 
w nowoczesnym butiku nie mogą równać 
się z wizytą na tradycyjnym tureckim 
bazarze. Takim choćby jak liczący ponad 
cztery tysiące sklepów i kramów Kapali 
Carsi (Kryty Bazar) w Stambule. W pląta-
ninie alejek znajdziecie stoiska z niemal 
wszystkim, czego zapragniecie, a nawet 
z tym, czego się nie spodziewacie. Tureckie 
bazary to przede wszystkim mnogość 
stoisk z wyrobami tutejszego rękodzieła. 
Jak zawsze ogromne wrażenie robią niepo-
wtarzalne kilimy i dywany, często wykony-
wane w Turcji ręcznie. Popularnością cieszy 
się biżuteria oraz ozdobne przedmioty 
z miedzi. Tych, których urzekła turecka 
kuchnia, zainteresują zapewne stoiska 
z niezliczonymi przyprawami i słodkościa-
mi. Szukających drobnych upominków dla 
rodziny i znajomych, przyciągną kramy 
oferujące pamiątki z Turcji. To tu, obok 

znanych również w innych częściach świata 
koszulek z nadrukiem, magnesów na lo-
dówkę i innych tradycyjnych turystycznych 
produktów, znajdą oni sztandarowy turecki 
upominek, czyli wykonany z niebieskiego 
szkła z wewnętrznymi okręgami w białym 
kolorze, chroniący przed złym spojrzeniem 
amulet zwany Okiem Proroka. Ale tureckie 
bazary to nie tylko tradycja. Tu też o pierw-
szeństwo walczy współczesna europejska 
moda. Nieodmiennie hitem są wyroby 
ze skóry, z których Turcja jest znana na 
całym świecie – od kurtek i płaszczy, przez 
spodnie, torby i plecaki, a na drobnych 
dodatkach jak pasek lub portfel kończąc. 
A wszystko w przeróżnych fasonach 
i kolorach – od tych bardzo tradycyjnych 
po najnowocześniejsze i najmodniejsze, 
niemal zawsze zrobione z najwyższej ga-
tunkowo skóry. Wyprawa na bazar, nawet 
ten mniejszy, lokalny, jest dla Europejczyka 
zawsze ciekawą przygodą.
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W Turcji łatwo zgubić się w labiryntach 
targowisk i trafić do sezamów kuszących 
nas niezmierzoną ilością towarów.

Tu Europa spotyka się z Azją  
Tutaj niemal na każdym kroku to, co europejskie przenika się z tym, co azjatyckie, a to, co 
tradycyjne z tym, co nowoczesne. Czuć to naprawdę od pierwszej chwili pobytu w Turcji!  
Ta reguła dotyczy również zakupów, które są nieodzownym punktem na liście atrakcji god-
nych zaliczenia podczas tureckich wakacji. I na ogół okazują się one ciekawe i pouczające, 
a czasem wręcz ekscytujące. Kolorowe bazary, gustowne butiki dobrze znanych marek  
– to wszystko gwarantuje ciekawie spędzony czas nie tylko fanom zakupów.

Zakupy czas zacząć!

  Czas przelotu: ok. 3 godz.
 Czas: +1 godz. w stosunku do czasu polskiego
 Wiza: jest potrzebna
 Waluta: liry tureckie
 Religia: islam

DOBRZE WIEDZIEĆ

LUDZIE |  HISTORIA |  TRADYCJA |  OBYCZA JE

Europejska  
nowoczesność
Każde duże tureckie miasto ma 
swoją ekskluzywną, reprezenta-
cyjną ulicę, na której znajdują się 
sklepy niemal wszystkich znanych 
europejskich sieciówek oraz butiki 
ekskluzywnych marek. Rzecz jak 
najbardziej naturalna, bowiem wie-
le współczesnych tureckich kobiet 
chce dziś wyglądać nowocześnie 
i modnie. A znane firmy odzieżowe 
starają się wyjść naprzeciw ich 
potrzebom, proponując kolekcje 
identyczne z tymi, które pojawiają 
się w Mediolanie, Londynie, Paryżu 
czy… Warszawie. W Stambule taką 
ulicą jest, porównywana choćby 
z barcelońską Ramblą, Istiklal  
Caddesi, będąca właściwie mod-
nym deptakiem, na którym roi się 
od sklepów znanych marek, cieka-
wych restauracji i kafejek. Dlatego 
Turcja to raj dla osób, które lubią 
całodniowe wypady na zakupy  
– tu w czasie wakacji nadrobią 
zaległości i z pewnością odświeżą 
swoją garderobę.

Ekskluzywna biżuteria
Tureckie wyroby ze złota są znane i cenione na całym świecie. A te dostępne 
w specjalistycznych butikach, to często prawdziwe dzieła sztuki charakteryzujące się 
nowoczesną formą i zaskakującym połączeniem z innymi materiałami, na przykład 
ze skórą. Nie znaczy to, że miłośnicy orientalnych motywów nie znajdą tu nic dla 
siebie. Tureccy projektanci biżuterii zaspokoją wszelkie gusta.

Najlepszym 
dodatkiem  

do kawy lub 
herbaty są 
tradycyjne  

tureckie  
słodycze.
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Sklepy znanych marek i bazary pełne skarbów – to Turcja!
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moda. Nieodmiennie hitem są wyroby 
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całym świecie – od kurtek i płaszczy, przez 
spodnie, torby i plecaki, a na drobnych 
dodatkach jak pasek lub portfel kończąc. 
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W NURCIE PRZYGODY
Rafting, czyli spływ pontonami to jedna z ulu-
bionych atrakcji aktywnych urlopowiczów 
w Turcji. Najpopularniejszą rzeką do spływów 
jest Köprülü, która przecina park narodowy, 
koło Manavgat. Standardowy odcinek spływu 
ma od 12 do 17 km, a w sześciostopniowej 
skali trudności oceniany jest na 3, więc 
raftingu może spróbować każdy. Podobny do 
rzeki Köprülü stopień trudności mają Düzce 
nieopodal Stambułu i Kızılırmak w Kapadocji. 
Zaprawieni w bojach mogą spróbować sił na 
rzece Çoruh, gdzie odbywały się raftingowe 
Mistrzostwa Świata.

Turcja intensywnie rozwija swą 
bazę żeglarską, coraz więcej tu 
malowniczych marin. Turecki 
wiatr Meltemi silniejszy 
w ciągu dnia, cichnie 
wieczorem i pozwala 
cieszyć się widoka-
mi i sobą.

TREKKING WŚRÓD GÓR,
HISTORII I PIĘKNYCH WIDOKÓW
W Turcji można połączyć zwiedzanie 
z trekkingiem, bo wiele starożytnych miast 
ukrytych jest w górach, np. Termessos nieopo-
dal Antalyi. Wymagające, ale malownicze 
trasy znajdują się w górach Kaçkar (45 km 
trasa z Artvin do Rize, na północy Turcji) oraz 
w Kapadocji (11 km w Dolinie Ihlara). Jeśli na-
leżycie do mniej zaawansowanych piechurów, 
a planujecie urlop w rejonie Morza Egejskie-
go, świetnym pomysłem będzie jednodniowa 
wycieczka do pięknego Kanionu Saklıkent, 
a przy okazji wspięcie się do znajdującego się 
blisko starożytnego miasta Tlos.

ROWEROWE ODKRYWANIE
Polecamy też trochę aktywności na rowerach. 
W Turcji jest wiele ścieżek rowerowych, a 
nawet specjalnych tras dla zwiedzających. 
Zawsze to alternatywa na zmęczone małe 
nóżki, które o ile chodzenie jest dla nich 
męczące o tyle jazda rowerem zawsze mega 
frajda. Warto pamiętać, że i w niektórych 
hotelach można wypożyczyć rower.

W większości dobrych resortów wakacyjnych w samym hotelu i na plaży 
jest wiele możliwości uprawiania sportów, nawet w ramach All Inclusi-
ve. Dzienne animacje hotelowe również zawierają ofertę sportową, jak 
np. aqua aerobik, siłownia, ping pong, siatkówka plażowa, piłka ręczna 
w basenie, mini golf czy szachy plenerowe. 

WARTO SKORZYSTAĆ

WIATR WE WŁOSACH I TY
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WZNIEŚĆ SIĘ KU NIEBU 
Spragnionym mocnych wrażeń polecamy 
piękne wybrzeża, gdzie dogodne wiatry 
pomogą oderwać nogi od ziemi, nie tylko 
zapalonym paralotniarzom, ale i tym, którzy 
po raz pierwszy chcą wznieść się w przestwo-
rza. Najsłynniejszym miejscem do uprawiania 
paralotniarstwa, ocenianym jako jedno 
z najlepszych na świecie, jest góra Babadağ 
w tureckim Oludeniz. Spróbować swoich 
sił może każdy, ponieważ loty odbywają się 
w tandemie z instruktorem. 

Popularna atrakcją wśród turystów jest też 
parasailing u wybrzeży kurortów hotelowych. 
Sport ten polega na holowaniu za motorów-
ką specjalnie dostosowanego spadochronu, 
do którego przymocowana jest uprząż – 
“siodełko”, w którym możemy wygodnie 
podziwiać krajobraz. 

PIŁKA NIEJEDNO MA IMIĘ
Ekskluzywny golf i ulubiona piłka nożna. 
Nie wszyscy wiedzą, że w Turcji znajdują się 
jedne z najlepszych na świecie pól golfo-
wych. Odpowiedni klimat, wysoka jakość, 
a także znakomite zaplecze w postaci luksuso-
wych hoteli przyciągają zarówno profesjonal-
nych golfistów, jak i chętnych do spróbowania 
po raz pierwszy arystokratycznego sportu. 
Dzięki temu goście hoteli, które nie mają 
własnych pól, często grywają „po sąsiedzku”. 
Podobnie wygląda w przypadku tenisa, bo 
w Turcji jest wiele hoteli z wyjątkowymi korta-
mi tenisowymi. Ogromnym powodzeniem cie-
szą się także miniboiska do gry w piłkę nożną. 
To dyscyplina to ulubiony sport w Turcji. Każdy 
szanujący się Turek jest kibicem, przywiązanym 
do jednej z narodowych drużyn a mecze są 
celebrowanymi wydarzeniami. Kolejna, miła 
rzecz, która nas łączy z Turkami.
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Aktywne wakacje
nie tylko z perspektywy leżaka
PIŁKA |  GOLF |  SPADOCHRON |  ROWE R |  JACH T |  AE ROBI K

Wybrzeże Morza Śródziemnego w Turcji to mnóstwo 
możliwości uprawiania sportów wodnych i plażowych, 
dostępnych nawet dla początkujących. Wakacje to 
doskonały moment, by sprawdzić swoje skrywane, 
nawet te ekstremalne marzenia.

Wakacje bez pośpiechu, więcej wolnego czasu  
to dobry moment, by pobiegać z juniorem za piłką,  
nawet po plaży. Bo nie o to chodzi, czy się wygra  

czy nie, ważne, że z tatą w drużynie.  
Doceniajmy chwile!
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W NURCIE PRZYGODY
Rafting, czyli spływ pontonami to jedna z ulu-
bionych atrakcji aktywnych urlopowiczów 
w Turcji. Najpopularniejszą rzeką do spływów 
jest Köprülü, która przecina park narodowy, 
koło Manavgat. Standardowy odcinek spływu 
ma od 12 do 17 km, a w sześciostopniowej 
skali trudności oceniany jest na 3, więc 
raftingu może spróbować każdy. Podobny do 
rzeki Köprülü stopień trudności mają Düzce 
nieopodal Stambułu i Kızılırmak w Kapadocji. 
Zaprawieni w bojach mogą spróbować sił na 
rzece Çoruh, gdzie odbywały się raftingowe 
Mistrzostwa Świata.

Turcja intensywnie rozwija swą 
bazę żeglarską, coraz więcej tu 
malowniczych marin. Turecki 
wiatr Meltemi silniejszy 
w ciągu dnia, cichnie 
wieczorem i pozwala 
cieszyć się widoka-
mi i sobą.

TREKKING WŚRÓD GÓR,
HISTORII I PIĘKNYCH WIDOKÓW
W Turcji można połączyć zwiedzanie 
z trekkingiem, bo wiele starożytnych miast 
ukrytych jest w górach, np. Termessos nieopo-
dal Antalyi. Wymagające, ale malownicze 
trasy znajdują się w górach Kaçkar (45 km 
trasa z Artvin do Rize, na północy Turcji) oraz 
w Kapadocji (11 km w Dolinie Ihlara). Jeśli na-
leżycie do mniej zaawansowanych piechurów, 
a planujecie urlop w rejonie Morza Egejskie-
go, świetnym pomysłem będzie jednodniowa 
wycieczka do pięknego Kanionu Saklıkent, 
a przy okazji wspięcie się do znajdującego się 
blisko starożytnego miasta Tlos.

ROWEROWE ODKRYWANIE
Polecamy też trochę aktywności na rowerach. 
W Turcji jest wiele ścieżek rowerowych, a 
nawet specjalnych tras dla zwiedzających. 
Zawsze to alternatywa na zmęczone małe 
nóżki, które o ile chodzenie jest dla nich 
męczące o tyle jazda rowerem zawsze mega 
frajda. Warto pamiętać, że i w niektórych 
hotelach można wypożyczyć rower.

W większości dobrych resortów wakacyjnych w samym hotelu i na plaży 
jest wiele możliwości uprawiania sportów, nawet w ramach All Inclusi-
ve. Dzienne animacje hotelowe również zawierają ofertę sportową, jak 
np. aqua aerobik, siłownia, ping pong, siatkówka plażowa, piłka ręczna 
w basenie, mini golf czy szachy plenerowe. 

WARTO SKORZYSTAĆ

WIATR WE WŁOSACH I TY
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ZNACIE LEGENDĘ  
O BYCZYCH GÓRACH? 

Legenda głosi, że dawno, 
dawno temu w miejscu 
obecnego pasma gór Taurus 
było pastwisko, na którym 
wypasano byki. Pewien bied-
ny pastuszek nie miał swego 
stada ani nawet byka. Bła-
galnie modlił się, żeby Bóg 
zesłał mu choćby jednego. 
Jego modlitwy zostały wy-
słuchane i dostał jednego 
byka. Ten dar na krótko go 
zadowolił i zaczął modlić się  
o więcej. Znowu został wy-
słuchany i dostał kolejne byki. 
Ale ciągle mu było mało, 
chciał więcej i więcej. Bóg 
ukarał więc zachłanność pa-
stuszka i całe jego stado by-
ków zamienił w góry zwane 
Taursu. Do dziś ci, którzy zbyt 
daleko zapędzą się pomiędzy 
ich grzbiety usłyszeć mogą 
przeraźliwe ryczenie.

REJSY PIRACKIM STATKIEM
Cudowne, lazurowe morze śródziemne 
oblewające wybrzeża Turcji oferują mnóstwo 
różnorodnych rejsów statkami. Wśród nich 
specjalne propozycje dla rodzin z dziećmi. 
Przenieść się na łódź jak z bajki i popłynąć 
w piracki rejs, niczym pirat z Karaibów – które 
dziecko o tym nie marzy? Zatem w Turcji 
spełniamy i takie marzenia! 

W KRAINIE BAŚNI I LEGENDY
A może to właśnie z miłości do dzieci Nie-
samowita historia Turcji obfituje w legendy 
i mity? Warto wybrać się z dziećmi na wy-
cieczkę do miejsc z nimi związanych. Bo kto 
nie chciałby dowiedzieć się więcej o Mikołaju 
z Myry, córce sułtana więzionej w wieży Le-
andra, królu Midasie i jego złotym królestwie 
i o chciwym pastuszku?

SPOTKANIA ZE ZWIERZĘTAMI
Dzieciaki i rodzice kochają zwierzęta. Mogą 
je spotkać na każdym kroku, nawet niby 
zwykłe, ale niezwykłe koty z Van o oczach 
w dwóch różnych kolorach. Z bliska przyjrzą 
się też delfinom i fokom w delfinariach, 
a odważniejsi mogą nawet z nimi popływać, 
np. w Sealanya. A może spotkanie oko w oko 
z dinozaurem? W Goynuk czeka zabawa 
w wykopaliskach archeologicznych, spacer 
wśród prehistorycznych stworów, park lino-
wy, a nawet kino 7D.

Spacer najdłuższym na świecie tunelem  
a Antalya Aquarium, gdzie nad głową 
hektolitry wody, rekiny, płaszczki a w oddali 
zatopione łodzie a nawet auta to mnóstwo 
wrażeń dla całej rodziny.

SPORTOWA ADRENALINA
Turcja zapewnia też atrakcje tym, których 
rozpiera energia i nigdy nie mają dość! Piłka 
nożna (Turcy są jej wielkimi fanami!), golf 
(szczególnie w regionie Belek), siatkówka, 
tenis, jazda konna, paralotniarstwo… Długo 
by tu wymieniać! Miliony możliwości upra-
wiania różnych sportów czekają na fanów 
aktywnego wypoczynku przy każdej plaży 
dobrego hotelu, nawet w ramach all inclusive. 
Warto tez wybrać się na rafting rwącą rzekę, 
to wyjątkowe wrażenia dla całej rodziny!

THE LAND OF LEGENDS

DINOPARK GOYNUK

ANTALYA AQUARIUM

DZIECIAKI  
RZĄDZĄ!

W Turcji rodzina to rzecz święta. Dzieci są rozpieszczane, z czułością podszczypuje się je w policzki 

 a na wybryki przymyka oko. I to one są ,,pępkiem świata’’, dla których wymyśla się niezliczone 

atrakcje! Nawet Mikołaj tu się urodził. Dlatego rodzinne wakacje w Turcji to idealny pomysł!
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Turcja rozpieszcza 
rodziny
HOTELE Z ATRAKCJAMI |  AQUAPARKI |  SPORT Y |  PARKI  ROZRY WKI

ALL INCLUSIVE JAKICH MAŁO
Tu nie trzeba się martwić, że dziecko będzie 
marudzić przy stole. All Inclusive w Turcji to bar-
dzo różnorodna kuchnia, nie tylko turecka, ale 
z wielu stron świata. A do tego bez ograniczeń. 
Jest wiele dobrych hoteli, gdzie All inclusive jest 
dostępne non stop. Wielu gości właśnie to ceni 
sobie w wakacjach w Turcji najbardziej – róż-
norodność i brak ograniczeń. W wielu dobrych 
hotelach są też specjalne restauracje tylko dla 
dzieci z dostosowanym do nich menu. All Inc-
lusive w Turcji to wyjątkowy komfort i wygoda.

HOTELE JAK ZE SNU
Każda rodzina znajdzie w Turcji coś dla siebie. 
Kameralne, spokojne obiekty ale i pełne atrak-
cji rozległe resorty z placem zabaw, wielkimi 
basenami, aquaparkiem, karuzelami, kinem, 
mini clubem dla dzieci i młodzieży, również 
z polskim animatorem. To raj dla dzieciaków, 
wakacyjna swoboda i beztroska zabawa. 
W takich hotelach atrakcje dostosowane są 
do różnych grup wiekowych. Również rodziny 
z niemowlakami mogą liczyć tu na udogod-
nienia, np. podjazdy do wózków, łóżeczka czy 
akcesoria i specjalne miejsca do pielęgnacji 
maluchów a nawet różnego rodzaju mleko, 
zupki a nawet pampersy. Na rodziców też cze-
kają atrakcje, takie jak dla dzieci, bo w wakacje 
każdy lubi być dzieckiem. Ale dodatkowo 
mogą korzystać z relaksu w hamamie, na SPA 
czy korzystać z oferty sportowej.

PARKI ROZRYWKI
Turcja oferuje też wiele atrakcji poza hotelem, 
np. parki rozrywki. Znajdziemy tu wielkie 
kompleksy aquaparków z niezliczonymi, fanta-
zyjnymi, zjeżdżalniami wodnymi, zarówno dla 
młodszych jak i starszych. Ponad to lunaparki 
z karuzelami, parki linowe i tematyczne. Są też 
strefy spokojnego relaksu. Ogromną popular-
nością cieszą się wyzwalające adrenalinę roller 
coastery. W takich miejscach rodzice bawią 
się równie świetnie jak dzieci! 
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ZNACIE LEGENDĘ  
O BYCZYCH GÓRACH? 

Legenda głosi, że dawno, 
dawno temu w miejscu 
obecnego pasma gór Taurus 
było pastwisko, na którym 
wypasano byki. Pewien bied-
ny pastuszek nie miał swego 
stada ani nawet byka. Bła-
galnie modlił się, żeby Bóg 
zesłał mu choćby jednego. 
Jego modlitwy zostały wy-
słuchane i dostał jednego 
byka. Ten dar na krótko go 
zadowolił i zaczął modlić się  
o więcej. Znowu został wy-
słuchany i dostał kolejne byki. 
Ale ciągle mu było mało, 
chciał więcej i więcej. Bóg 
ukarał więc zachłanność pa-
stuszka i całe jego stado by-
ków zamienił w góry zwane 
Taursu. Do dziś ci, którzy zbyt 
daleko zapędzą się pomiędzy 
ich grzbiety usłyszeć mogą 
przeraźliwe ryczenie.

REJSY PIRACKIM STATKIEM
Cudowne, lazurowe morze śródziemne 
oblewające wybrzeża Turcji oferują mnóstwo 
różnorodnych rejsów statkami. Wśród nich 
specjalne propozycje dla rodzin z dziećmi. 
Przenieść się na łódź jak z bajki i popłynąć 
w piracki rejs, niczym pirat z Karaibów – które 
dziecko o tym nie marzy? Zatem w Turcji 
spełniamy i takie marzenia! 

W KRAINIE BAŚNI I LEGENDY
A może to właśnie z miłości do dzieci Nie-
samowita historia Turcji obfituje w legendy 
i mity? Warto wybrać się z dziećmi na wy-
cieczkę do miejsc z nimi związanych. Bo kto 
nie chciałby dowiedzieć się więcej o Mikołaju 
z Myry, córce sułtana więzionej w wieży Le-
andra, królu Midasie i jego złotym królestwie 
i o chciwym pastuszku?

SPOTKANIA ZE ZWIERZĘTAMI
Dzieciaki i rodzice kochają zwierzęta. Mogą 
je spotkać na każdym kroku, nawet niby 
zwykłe, ale niezwykłe koty z Van o oczach 
w dwóch różnych kolorach. Z bliska przyjrzą 
się też delfinom i fokom w delfinariach, 
a odważniejsi mogą nawet z nimi popływać, 
np. w Sealanya. A może spotkanie oko w oko 
z dinozaurem? W Goynuk czeka zabawa 
w wykopaliskach archeologicznych, spacer 
wśród prehistorycznych stworów, park lino-
wy, a nawet kino 7D.

Spacer najdłuższym na świecie tunelem  
a Antalya Aquarium, gdzie nad głową 
hektolitry wody, rekiny, płaszczki a w oddali 
zatopione łodzie a nawet auta to mnóstwo 
wrażeń dla całej rodziny.

SPORTOWA ADRENALINA
Turcja zapewnia też atrakcje tym, których 
rozpiera energia i nigdy nie mają dość! Piłka 
nożna (Turcy są jej wielkimi fanami!), golf 
(szczególnie w regionie Belek), siatkówka, 
tenis, jazda konna, paralotniarstwo… Długo 
by tu wymieniać! Miliony możliwości upra-
wiania różnych sportów czekają na fanów 
aktywnego wypoczynku przy każdej plaży 
dobrego hotelu, nawet w ramach all inclusive. 
Warto tez wybrać się na rafting rwącą rzekę, 
to wyjątkowe wrażenia dla całej rodziny!

THE LAND OF LEGENDS

DINOPARK GOYNUK

ANTALYA AQUARIUM

DZIECIAKI  
RZĄDZĄ!

W Turcji rodzina to rzecz święta. Dzieci są rozpieszczane, z czułością podszczypuje się je w policzki 

 a na wybryki przymyka oko. I to one są ,,pępkiem świata’’, dla których wymyśla się niezliczone 

atrakcje! Nawet Mikołaj tu się urodził. Dlatego rodzinne wakacje w Turcji to idealny pomysł!
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STAMBUŁ 
NA STYKU KULTUR 
I KONTYNENTÓW
Stambuł to bez wątpienia wyjątkowe miasto 
położone na dwóch kontynentach, Europy 
i Azji. Orientalny klimat łączy się z zachodnią 
nowoczesnością. Wielowiekowa i bogata 
historia, przenikająca się kultura dwóch kon-
tynentów, okazałe budowle i setki meczetów 
czynią z tego miasta miejsce typu ,,muszę 
zobaczyć’’ na liście każdego podróżnika. 
W programie wycieczki m.in. Błękitny Meczet, 
Hagia Sophia, Pałac Topkapi, Hipodrom 
oraz kryty bazar. 

EFEZ
ANTYCZNE 
ZAUROCZENIE
Efez jest jednym z najle-
piej zachowanych miast 

antycznych w zachodniej 
Turcji. Miasto wzniesione 

na cześć bogini Artemidy, 
której ogromna świątynia 

uchodziła za jeden z siedmiu 
cudów starożytnego świata. Możemy 

tu podziwiać ruiny starożytnego amfiteatru, 
gimnazjum, agory, świętej drogi, biblioteki 
Celsusa, świątyń i łaźni. 
W pobliskiej miejscowości Selçuk znajduje się 
bizantyjska cytadela, meczet Işa Bey’a z XIV w. 
oraz bazylika św. Jana pochodząca z VI w., 
która prawdopodobnie wzniesiona została na 
grobie apostoła. 
Podczas wycieczki odwiedzicie Państwo 
również Dom Maryi Dziewicy – Meryemana, 
w którym według legendy spędziła ostatnie 
11 lat życia.

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

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

REJSY JACHTEM
Kilkugodzinny rejs jachtem to jeden z naj-
lepszych sposobów, aby odpocząć i uciec od 
codzienności. Słońce, delikatny szum morza 
oraz malownicze krajobrazy z pewnością 
pozwolą się Państwu zrelaksować. Pod-
czas rejsu można popływać w krystalicznie 
czystych wodach, opalać się, podziwiać ruiny 
starożytnych zabytków oraz piękno urokli-
wych zatoczek.

KOS – REJS STATKIEM
Wyprawa promem na wyspę Kos, którą 
od wybrzeży Turcji dzieli zaledwie wąska 
cieśnina. W stolicy znajdują się ruiny starożyt-
nego Asklepionu – świątyni boga Asklepiosa 
i starożytnej szkoły lekarskiej. Kos uważane 
jest za ojczyznę Hipokratesa. Według podań 
wykładał on swoje nauki pod ogromnym 
700-letnim platanem zwanym „Drzewem 
Hipokratesa, które wciąż rośnie naprzeciw 
wejścia do zamku Joannitów.

STAMBUŁ

REJS STATKIEM

MEDUZA

Turcja to kraj niezwykły! To właśnie tutaj Europa spotyka 
się z Azją, a kultura nowoczesnego Zachodu z Orientem. 
Cuda natury wplatają się w bogactwo tysięcy lat historii. 
Nutka tajemnicy ukryta w orientalnym stylu i tradycji  
oraz unikatowa architektura niezmiennie fascynuje.

4545coralove lato
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Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne
KAPADOCJA |  STAMBUŁ |  EFEZ |  PAMU KKALE |  MYRA |  KE KOVA

KAPADOCJA
KSIĘŻYCOWE KRAJOBRAZY
Kapadocja hipnotyzuje niewiarygodną magią. Jest to 
jedno z najpiękniejszych miejsc nie tylko w Turcji, ale i na 
świecie. W programie przewidziano zwiedzanie Aksaray 
z podziemnym miastem. Po przyjeździe do Kapadocji uj-
rzycie na własne oczy baśniowy krajobraz i wyrzeźbione 
formy skalne, niespotykane nigdzie indziej. Następnym 
punktem programu jest Göreme – muzeum na otwartej 
przestrzeni, które jest Parkiem Narodowym, zwiedzanie 
zamku Uchisar oraz wieczór folklorystyczny Turecka Noc. 
Drugi dzień rozpoczyna się od wizyty w Dolinie Camel, 
następnie odwiedziny sklepu garncarskiego w Avanos, 
Dolina Pasabag, Pigeon i Muzeum Mevlana w Konya.

KAPADOCJA  
to bajkowa kraina z fan-

tastycznymi formami 
skalnymi. Balon to 

najwygodniejszą forma 
zwiedzania tego  

niepowtarzalnego  
krajobrazu.

Przedstawione wycieczki mają charakter orientacyjny, pełna oferta, programy i ceny dostępne są u przedstawiciela Coral Travel Poland w miejscu wakacji.
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STAMBUŁ 
NA STYKU KULTUR 
I KONTYNENTÓW
Stambuł to bez wątpienia wyjątkowe miasto 
położone na dwóch kontynentach, Europy 
i Azji. Orientalny klimat łączy się z zachodnią 
nowoczesnością. Wielowiekowa i bogata 
historia, przenikająca się kultura dwóch kon-
tynentów, okazałe budowle i setki meczetów 
czynią z tego miasta miejsce typu ,,muszę 
zobaczyć’’ na liście każdego podróżnika. 
W programie wycieczki m.in. Błękitny Meczet, 
Hagia Sophia, Pałac Topkapi, Hipodrom 
oraz kryty bazar. 

EFEZ
ANTYCZNE 
ZAUROCZENIE
Efez jest jednym z najle-
piej zachowanych miast 

antycznych w zachodniej 
Turcji. Miasto wzniesione 

na cześć bogini Artemidy, 
której ogromna świątynia 

uchodziła za jeden z siedmiu 
cudów starożytnego świata. Możemy 

tu podziwiać ruiny starożytnego amfiteatru, 
gimnazjum, agory, świętej drogi, biblioteki 
Celsusa, świątyń i łaźni. 
W pobliskiej miejscowości Selçuk znajduje się 
bizantyjska cytadela, meczet Işa Bey’a z XIV w. 
oraz bazylika św. Jana pochodząca z VI w., 
która prawdopodobnie wzniesiona została na 
grobie apostoła. 
Podczas wycieczki odwiedzicie Państwo 
również Dom Maryi Dziewicy – Meryemana, 
w którym według legendy spędziła ostatnie 
11 lat życia.

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

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

REJSY JACHTEM
Kilkugodzinny rejs jachtem to jeden z naj-
lepszych sposobów, aby odpocząć i uciec od 
codzienności. Słońce, delikatny szum morza 
oraz malownicze krajobrazy z pewnością 
pozwolą się Państwu zrelaksować. Pod-
czas rejsu można popływać w krystalicznie 
czystych wodach, opalać się, podziwiać ruiny 
starożytnych zabytków oraz piękno urokli-
wych zatoczek.

KOS – REJS STATKIEM
Wyprawa promem na wyspę Kos, którą 
od wybrzeży Turcji dzieli zaledwie wąska 
cieśnina. W stolicy znajdują się ruiny starożyt-
nego Asklepionu – świątyni boga Asklepiosa 
i starożytnej szkoły lekarskiej. Kos uważane 
jest za ojczyznę Hipokratesa. Według podań 
wykładał on swoje nauki pod ogromnym 
700-letnim platanem zwanym „Drzewem 
Hipokratesa, które wciąż rośnie naprzeciw 
wejścia do zamku Joannitów.

STAMBUŁ

REJS STATKIEM

MEDUZA

Turcja to kraj niezwykły! To właśnie tutaj Europa spotyka 
się z Azją, a kultura nowoczesnego Zachodu z Orientem. 
Cuda natury wplatają się w bogactwo tysięcy lat historii. 
Nutka tajemnicy ukryta w orientalnym stylu i tradycji  
oraz unikatowa architektura niezmiennie fascynuje.
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Turcja to gratka dla miłoś ników historii 
i fanów wodnego szaleństwa 

MYRA

THE LAND OF LEGENDS

RAFTING

THE LAND OF LEGENDS 
PARK ROZRYWKI
Do dyspozycji turystów jest tu ponad 40 
zjeżdżalni, kompleks basenów, w tym basen 
ze sztuczną falą i basen z falą do surfingu, kino 
5D, wodna kolejka roller coaster, znajdująca 
się 43 metry nad ziemią i pędząca 83 km/h, 
zachwycający „Animal Park” będący domem 
dla tysięcy najpiękniejszych stworzeń Morza 
Śródziemnego, w tym również tropikalnych 
ryb i delfinów, które podziwiać można pod-
czas podwodnego safari oraz niezapomniane-
go show z udziałem delfinów i lwa morskiego 
– uroczej Panny Silvy. Tego się nie da opisać, 
to trzeba przeżyć!

ANTALYA AKWARIUM 
Inspirująca wizyta w Akwarium 
w Antalyi, gdzie zobaczycie 
setki morskich stworzeń 
w najdłuższym na świecie 
podwodnym tunelu oblanym 
7 milionami litrów wody morskiej.
Podczas spaceru po dnie morskim 
będziecie mieli okazję podziwiać bogatą 
faunę i florę: rekiny, ośmiornice, płaszczki czy 
mureny. Wycieczka do Akwarium to także 
świetna okazja na najlepsze zakupy i spacer 
po starożytnej części Antalyi w towarzystwie 
polskiego przewodnika. Na zakończenie 
odwiedzimy Wodospad Arbuzowy wpadający 
bezpośrednio do Morza Śródziemnego.

DELFINARIUM
Podziwiaj popisy lwów morskich i występy 
delfinów. Wizytę w delfinarium można połą-
czyć z zabawą w aqualandzie.

RAFTING
Spływ rwącą rzęką, zwany rafting, 

odbywa się w łodziach 8-10 
osobowych, można skorzystać 
też z kajaków 2 os. Organizowany 
jest w Kanionie Koprulu malowni-

czo położonym wysoko w górach 
Taurus w Parku Narodowym Koprulu. 

Rafting jest prawdziwą frajdą dla poszu-
kujących adrenaliny a jednocześnie ucztą dla 
pasjonatów natury i pięknych widoków.

KOLEJ LINOWA W KEMER
Wycieczka kolejką linową na szczyt góry 
Tahtali (2365 m n.p.m.), skąd rozciągają się 
wspaniałe widoki na okoliczny Park Narodo-
wy i wybrzeże. Po tych zapierających dech 
w piersiach widokach można się zrelaksować 
na pikniku u stóp góry Olimpos w Ulupinar. 
Szum wody oraz otaczająca zieleń, to dosko-
nałe miejsce na poobiednią sjestę.

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

ŁAŹNIA

4747coralove lato

O_044-047_Turcja_wycieczki_2019_v02.indd   47 28/11/2018   12:49

IZRAEL, JEROZOLIMA 
MIASTO TRZECH RELIGII
Jerozolima nazywana jest Miastem Światła, 
przepełnione mistycyzmem i duchowością, 
jak żadne inne na świecie. Niespotykana 
mieszanka kultur, narodowości i religii, gdzie 
judaizm, chrześcijaństwo i islam przenikają 
się nawzajem. Punktem kulminacyjnym jest 
zwiedzanie Jerozolimy, ze Starym Miastem 
u bram Syjonu, Grobem Świętym, Gajem 
Oliwnym w Ogrójcu oraz Betlejem miejscem 
narodzin Jezusa Chrystusa. W programie 
przewidziano wizytę w Bazylice Grobu Pań-
skiego, Drogę Krzyżową i Ścianę Płaczu. Kolej-
nym punktem będzie wycieczka nad Morze 
Martwe, które położone jest 422 m poniżej 
poziomu morza, gdzie będzie możliwość 
skorzystania z kąpieli w błocie. 

DEMRE/MYRA-KEKOVA 
Demre oficjalnie zwane Kale, leży tuż obok 
starożytnego miasta Myra – jednego 
z najważniejszych miast Ligi 
Licyjskiej, późniejszej diecezji 
chrześcijańskiej, którą 
podczas swych wędrówek 
odwiedził Św. Paweł. An-
tyczna Myra słynie przede 
wszystkim jako rodzinne 

miasto Św. Mikołaja, który w IV w. sprawował 
tu funkcję biskupa. Słynął z wielkiej 

dobroci i licznych cudów. Rozda-
jąc tutejszym dzieciom podarki 

dał początek znanej nam 
tradycji bożonarodzeniowej. 
W centrum miasta  
wznosi się bizantyjski ko-
ściół, w którym znajduje się 

PAMUKKALE  
ogromne naturalne 
kąpielisko z białymi 

wapiennymi wzniesienia
mi i śnieżnobiałymi 
tarasami, po których 
malowniczo spływa 
turkusowa woda. To 

trzeba zobaczyć.

pusty grobowiec Św. Mikołaja. Po zwiedzeniu 
Myry popłyną Państwo statkiem na wyspę 
Kekova, gdzie można podziwiać krajobrazy 
typowe dla południowej części tureckiego 
wybrzeża Morza Śródziemnego. Będą mogli 
Państwo zobaczyć też ruiny zatopionego 
podczas trzęsienia ziemi miasta, pochodzące-
go z czasów licyjskich oraz zamek na wyspie 
Simena.

JEROZOLIMA
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PAMUKKALE – BAWEŁNIANY ZAMEK
Tureckie przysłowie głosi, że kto nie widział Pamukkale ten nie 
widział Turcji. Wypływająca ze wzgórza ciepła woda, bogata 
w związki wapnia i dwutlenku węgla utworzyła przez wieki 
wspaniałe, białe tarasy, a na nich oczka wodne. Dzięki niezwykłej 
scenerii i leczniczym właściwościom wód „Bawełniana Twierdza” 

zyskała sławę już ponad 2000 lat temu. Podczas wycieczki zwiedzą 
Państwo ruiny starożytnego miasta Hierapolis z amfiteatrem oraz 
wapienne tarasy wpisane na listę UNESCO. W czasie wolnym bę-
dzie również okazja zażyć kąpieli w słynnych basenach Kleopatry. 
W programie zaplanowano także zwiedzanie fabryki włókienni-
czej i winiarnię.
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Turcja to gratka dla miłoś ników historii 
i fanów wodnego szaleństwa 

MYRA

THE LAND OF LEGENDS

RAFTING

THE LAND OF LEGENDS 
PARK ROZRYWKI
Do dyspozycji turystów jest tu ponad 40 
zjeżdżalni, kompleks basenów, w tym basen 
ze sztuczną falą i basen z falą do surfingu, kino 
5D, wodna kolejka roller coaster, znajdująca 
się 43 metry nad ziemią i pędząca 83 km/h, 
zachwycający „Animal Park” będący domem 
dla tysięcy najpiękniejszych stworzeń Morza 
Śródziemnego, w tym również tropikalnych 
ryb i delfinów, które podziwiać można pod-
czas podwodnego safari oraz niezapomniane-
go show z udziałem delfinów i lwa morskiego 
– uroczej Panny Silvy. Tego się nie da opisać, 
to trzeba przeżyć!

ANTALYA AKWARIUM 
Inspirująca wizyta w Akwarium 
w Antalyi, gdzie zobaczycie 
setki morskich stworzeń 
w najdłuższym na świecie 
podwodnym tunelu oblanym 
7 milionami litrów wody morskiej.
Podczas spaceru po dnie morskim 
będziecie mieli okazję podziwiać bogatą 
faunę i florę: rekiny, ośmiornice, płaszczki czy 
mureny. Wycieczka do Akwarium to także 
świetna okazja na najlepsze zakupy i spacer 
po starożytnej części Antalyi w towarzystwie 
polskiego przewodnika. Na zakończenie 
odwiedzimy Wodospad Arbuzowy wpadający 
bezpośrednio do Morza Śródziemnego.

DELFINARIUM
Podziwiaj popisy lwów morskich i występy 
delfinów. Wizytę w delfinarium można połą-
czyć z zabawą w aqualandzie.

RAFTING
Spływ rwącą rzęką, zwany rafting, 

odbywa się w łodziach 8-10 
osobowych, można skorzystać 
też z kajaków 2 os. Organizowany 
jest w Kanionie Koprulu malowni-

czo położonym wysoko w górach 
Taurus w Parku Narodowym Koprulu. 

Rafting jest prawdziwą frajdą dla poszu-
kujących adrenaliny a jednocześnie ucztą dla 
pasjonatów natury i pięknych widoków.

KOLEJ LINOWA W KEMER
Wycieczka kolejką linową na szczyt góry 
Tahtali (2365 m n.p.m.), skąd rozciągają się 
wspaniałe widoki na okoliczny Park Narodo-
wy i wybrzeże. Po tych zapierających dech 
w piersiach widokach można się zrelaksować 
na pikniku u stóp góry Olimpos w Ulupinar. 
Szum wody oraz otaczająca zieleń, to dosko-
nałe miejsce na poobiednią sjestę.

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

ŁAŹNIA
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Alanya to tętniące rozrywką centrum, spokojne 
obrzeża miasta i przepiękna plaża Kleopatry. 
Górująca tu twierdza z XIII wieku z murami 
obronnymi, skąd rozciąga się wspaniały 
widok to niewątpliwa atrakcja miasta.
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ALANYA

50 Park Wodny EFTALIA ISLAND X X X X

52 EFTALIA VILLAGE HOTEL 5 X X X 2-15

54 EFTALIA SPLASH RESORT 5 X X X 2-15

55 EFTALIA MARIN RESORT 5 X X 2-15

56 EFTALIA AQUA RESORT 5 X X X 2-15

57 EFTALIA OCEAN 5 X X X 2-15

58 UTOPIA WORLD DE LUXE HOTEL 5 X X X 2-12 2-12

60 QUATTRO BEACH SPA & RESORT 5 X X X X 2-12

62 AZURA DELUXE RESORT & SPA 5 X X X X 2-13

63 KIRMAN HOTELS LEODIKYA RESORT 5 X X X X 2-10

64 GRANADA LUXURY OKURCALAR 5 X X X X 2-13

65 RUBI PLATINUM SPA RESORT & SUITES 5 X X X X 2-12

66 PALMERAS BEACH HOTEL 5 X X X X 2-13

67 KEMAL BAY HOTEL 5 X X X X 2-12 2-12

68 ROYAL GARDEN SELECT & SUITE HOTEL 5 X X X X 2-12

70 OZ HOTELS SUI 5 X X X 2-13

72 CLUB DEM RESORT & SPA HOTEL 5 X X X X 2-12 2-12

73 ORANGE COUNTY RESORT HOTEL ALANYA 5 X X X X 2-12

74 KIRMAN SIDERA LUXURY & SPA 5 X X X X 2-10

75 KIRMAN ARYCANDA DE LUXE 5 X X X X 2-10

76 XAFIRA DELUXE RESORT & SPA 5 X X X 2-13 2-13

77 GYPSOPHILA HOLIDAY VILLAGE 5 X X X X 2-13

78 DIZALYA PALM GARDEN HOTEL 5 X X X 2-13 2-13

79 SUN STAR RESORT 5 X X X 2-12

80 MIAROSA INCEKUM WEST RESORT 5 X X X 2-12

81 INCEKUM BEACH HOTEL 5 X X X X 2-13 2-13

82 THE LUMOS DELUXE RESORT HOTEL & SPA 5 X X 2-13

83 JUSTINIANO CLUB PARK CONTI 5 X X X X 2-13

84 KAHYA RESORT AQUA & SPA 5 X X X 2-14

85 LONICERA RESORT & SPA HOTEL 5 X X X X 2-14

86 GALERI RESORT HOTEL 5 X X X X 2-13

87 KATYA HOTEL 5 X X X 2-13

88 DRITA HOTEL RESORT & SPA 5 X X X 2-13

89 ARMAS GREEN FUGLA BEACH 4 X X X 2-14 2-14

90 SIMPLY FINE HOTEL ALIZE 4 X X X 2-7

91 KRIZANTEM HOTEL 4 X X X 2-13

92 BLUE FISH HOTEL 4 X X X 2-14

93 BLUE WAVE SUITE HOTEL 4 X X X 2-14

94 CLUB DIZALYA HOTEL 4 X X X X 2-13 2-13

95 MAY GARDEN CLUB HOTEL 4 X X X 2-14

96 LONICERA WORLD HOTEL 4 X X X X 2-14

97 BONE CLUB HOTEL SVS 4 X X X 2-13

  Twierdza z XII w. i Czerwona Wieża

  Wielkie delfinarium, w którym 
codziennie odbywają się pokazy 
delfinów i fok 

  Jaskinia Korsanlar, w której niegdyś 
piraci ukrywali swoje skarby

   Jaskinia Damlatas, pełna stalaktytów 
i stalagmitów 

  Antyczne miasto Seydra

  Deptak z mnóstwem dyskotek

  Dom Ataturka

  Plaża Kleopatry z egipskim 
piaskiem jako dowód miłosci 
Marka Antoniusza

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

LISTA HOTELI
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Alanya

Konakli

Mahmutlar

Avsallar

Okurcalar

Azura Deluxe Resort & Spa
Kirman Hotels Leodikya Resort

Kirman Arycanda De Luxe
Justiniano Club Park Conti

Granada Luxury Okurcalar
Orange County Resort Hotel Alanya

Lonicera Resort & Spa Hotel
Lonicera World

Incekum Beach Hotel

Rubi Platinum Spa Resort & Suites

Armas Green Fugla Beach

Oz Hotels Sui

Miarosa Incekum West Resort

Quattro Beach Spa & Resort

ALANYA CASTLE

Bone Club Hotel SVS
Drita Hotel Resort & Spa

Katya Hotel
Krizantem Hotel

May Garden Club Hotel
Simply Fine Hotel Alize

Sun Star Resort
The Lumos Deluxe Resort Hotel & Spa

Utopia World De Luxe Hotel

Park Wodny Eftalia Island

Eftalia Aqua Resort
Eftalia Marin Resort

Eftalia Ocean
Eftalia Splash Resort
Eftalia Village Hotel

Kahya Resort Aqua & Spa
Xafira Deluxe Resort & Spa

Blue Wave Suite Hotel

Palmeras Beach Hotel
Royal Garden Select & Suite Hotel

Club Dem Resort & Spa Hotel

Dizalya Palm Garden Hotel

Blue Fish Hotel

Club Dizalya Hotel
Kemal Bay Hotel

M o r z e  Ś r ó d z i e m n e

Alanya

Kirman Sidera Luxury & Spa
Galeri Resort Hotel

Gypsophila Holiday Village ALANYA
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Alanya to tętniące rozrywką centrum, spokojne 
obrzeża miasta i przepiękna plaża Kleopatry. 
Górująca tu twierdza z XIII wieku z murami 
obronnymi, skąd rozciąga się wspaniały 
widok to niewątpliwa atrakcja miasta.
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ALANYA

50 Park Wodny EFTALIA ISLAND X X X X

52 EFTALIA VILLAGE HOTEL 5 X X X 2-15

54 EFTALIA SPLASH RESORT 5 X X X 2-15

55 EFTALIA MARIN RESORT 5 X X 2-15

56 EFTALIA AQUA RESORT 5 X X X 2-15

57 EFTALIA OCEAN 5 X X X 2-15

58 UTOPIA WORLD DE LUXE HOTEL 5 X X X 2-12 2-12

60 QUATTRO BEACH SPA & RESORT 5 X X X X 2-12

62 AZURA DELUXE RESORT & SPA 5 X X X X 2-13

63 KIRMAN HOTELS LEODIKYA RESORT 5 X X X X 2-10

64 GRANADA LUXURY OKURCALAR 5 X X X X 2-13

65 RUBI PLATINUM SPA RESORT & SUITES 5 X X X X 2-12

66 PALMERAS BEACH HOTEL 5 X X X X 2-13

67 KEMAL BAY HOTEL 5 X X X X 2-12 2-12

68 ROYAL GARDEN SELECT & SUITE HOTEL 5 X X X X 2-12

70 OZ HOTELS SUI 5 X X X 2-13

72 CLUB DEM RESORT & SPA HOTEL 5 X X X X 2-12 2-12

73 ORANGE COUNTY RESORT HOTEL ALANYA 5 X X X X 2-12

74 KIRMAN SIDERA LUXURY & SPA 5 X X X X 2-10

75 KIRMAN ARYCANDA DE LUXE 5 X X X X 2-10

76 XAFIRA DELUXE RESORT & SPA 5 X X X 2-13 2-13

77 GYPSOPHILA HOLIDAY VILLAGE 5 X X X X 2-13

78 DIZALYA PALM GARDEN HOTEL 5 X X X 2-13 2-13

79 SUN STAR RESORT 5 X X X 2-12

80 MIAROSA INCEKUM WEST RESORT 5 X X X 2-12

81 INCEKUM BEACH HOTEL 5 X X X X 2-13 2-13

82 THE LUMOS DELUXE RESORT HOTEL & SPA 5 X X 2-13

83 JUSTINIANO CLUB PARK CONTI 5 X X X X 2-13

84 KAHYA RESORT AQUA & SPA 5 X X X 2-14

85 LONICERA RESORT & SPA HOTEL 5 X X X X 2-14

86 GALERI RESORT HOTEL 5 X X X X 2-13

87 KATYA HOTEL 5 X X X 2-13

88 DRITA HOTEL RESORT & SPA 5 X X X 2-13

89 ARMAS GREEN FUGLA BEACH 4 X X X 2-14 2-14

90 SIMPLY FINE HOTEL ALIZE 4 X X X 2-7

91 KRIZANTEM HOTEL 4 X X X 2-13

92 BLUE FISH HOTEL 4 X X X 2-14

93 BLUE WAVE SUITE HOTEL 4 X X X 2-14

94 CLUB DIZALYA HOTEL 4 X X X X 2-13 2-13

95 MAY GARDEN CLUB HOTEL 4 X X X 2-14

96 LONICERA WORLD HOTEL 4 X X X X 2-14

97 BONE CLUB HOTEL SVS 4 X X X 2-13

  Twierdza z XII w. i Czerwona Wieża

  Wielkie delfinarium, w którym 
codziennie odbywają się pokazy 
delfinów i fok 

  Jaskinia Korsanlar, w której niegdyś 
piraci ukrywali swoje skarby

   Jaskinia Damlatas, pełna stalaktytów 
i stalagmitów 

  Antyczne miasto Seydra

  Deptak z mnóstwem dyskotek

  Dom Ataturka

  Plaża Kleopatry z egipskim 
piaskiem jako dowód miłosci 
Marka Antoniusza

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

LISTA HOTELI
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Na terenie parku wodnego: restauracje à la 
carte, cukiernia, 9 barów, 8 basenów odkry-
tych (4 baseny ze zjeżdżalniami), aquapark  
(13 zjeżdżalni).
 
WYŻYWIENIE
All Inclusive 
Ultra All Inclusive  

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator 21.04-30.09 
 ∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci w wieku 4-12 lat 
m.in.: zajęcia plastyczne, gry planszowe, 
teatrzyk, zawody sportowe

 ∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 
terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

 ∞ duży plac zabaw: zjeżdżalnie, huśtawki
 ∞ brodziki, zjeżdżalnie wodne, aquapark
 ∞ minidisco
 ∞ animacje

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ dyskoteka, animacje
 ∞ centrum SPA i talasoterapii
 ∞ masaż, sauna, łaźnia turecka
 ∞ sporty wodne 

Wstęp tylko dla Gości sieci hotelowej EFTALIA: EFTALIA AQUA, EFTALIA MARIN,  
EFTALIA OCEAN, EFTALIA SPLASH i EFTALIA VILLAGE

PARK WODNY 
EFTALIA ISLAND

Położony przy prywatnej plaży Park Wodny EFTALIA ISLAND z koncep-
tem Wezyr Family oferuje rodzinom z dziećmi niezapomniane wakacje. 
Bogaty program rozrywkowy i  animacyjny, polskojęzyczny animator 
dla dzieci, baseny, aquapark z  13 zjeżdżalniami oraz szeroki wybór 
sportów wodnych na plaży nie pozwoli nudzić się nikomu. 

ALL INCLUSIVE
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AQUAPARK

EFTALIA 
SPLASH EFTALIA 

MARIN
EFTALIA 
OCEAN

EFTALIA 
AQUA

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 
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Na terenie parku wodnego: restauracje à la 
carte, cukiernia, 9 barów, 8 basenów odkry-
tych (4 baseny ze zjeżdżalniami), aquapark  
(13 zjeżdżalni).
 
WYŻYWIENIE
All Inclusive 
Ultra All Inclusive  

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator 21.04-30.09 
 ∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci w wieku 4-12 lat 
m.in.: zajęcia plastyczne, gry planszowe, 
teatrzyk, zawody sportowe

 ∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 
terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

 ∞ duży plac zabaw: zjeżdżalnie, huśtawki
 ∞ brodziki, zjeżdżalnie wodne, aquapark
 ∞ minidisco
 ∞ animacje

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ dyskoteka, animacje
 ∞ centrum SPA i talasoterapii
 ∞ masaż, sauna, łaźnia turecka
 ∞ sporty wodne 

Wstęp tylko dla Gości sieci hotelowej EFTALIA: EFTALIA AQUA, EFTALIA MARIN,  
EFTALIA OCEAN, EFTALIA SPLASH i EFTALIA VILLAGE

PARK WODNY 
EFTALIA ISLAND

Położony przy prywatnej plaży Park Wodny EFTALIA ISLAND z koncep-
tem Wezyr Family oferuje rodzinom z dziećmi niezapomniane wakacje. 
Bogaty program rozrywkowy i  animacyjny, polskojęzyczny animator 
dla dzieci, baseny, aquapark z  13 zjeżdżalniami oraz szeroki wybór 
sportów wodnych na plaży nie pozwoli nudzić się nikomu. 

ALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 4 bary, sala kon-
ferencyjna, pralnia, 3 baseny odkryte, 7 zjeżdżal-
ni w aquaparku.  
Wstęp do Parku Wodnego EFTALIA ISLAND.

PLAŻA
Plaża w parku Eftalia Island - 50 m od hotelu, 
prywatna, piaszczysto-żwirowa, 1500 m długo-
ści, posiada certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki, ręczniki, pawilony, beach bar. Przejście do 
plaży przez ulicę lub kładką. 

POKOJE
Zlokalizowane w 12 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, 
łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.
 ∞  large dla max 4 os.
 ∞  rodzinne dla max 6 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 4 à la carte, 4 bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie

 ∞ obiad, kolacja, późny posiłek
 ∞ przekąski, podwieczorek, lody
 ∞  lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe

Restauracje à la carte:
 ∞  turecka, włoska, grill, azjatycka

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu i na plaży bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia,  aerobik, sauna, łaźnia turecka
 ∞  koszykówka, siatkówka plażowa
 ∞  minigolf 
 ∞  tenis stołowy, rzutki,  bilard 
 ∞  kort tenisowy, sporty wodne na plaży
 ∞  animacje, dyskoteka
 ∞ centrum SPA, jacuzzi, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  miniklub i polskie animacje dostępne w Parku 
Wodnym Eftalia Island

 ∞  dzieci w wieku 1-3 lat mogą 
przebywać na terenie miniklubu tylko 
pod opieką rodzica/opiekuna

 ∞  2 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne,  plac zabaw
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

EFTALIA VILLAGE HOTEL
Kompleks kameralnych budynków położonych w pięknym ogrodzie z tro-
pikalną roślinnością. Polecany szczególnie dla rodzin z dziećmi, które znaj-
dą atrakcje zarówno w hotelu, jak i w położonym nieopodal Parku Wodnym 
Eftalia Island z polskimi animacjami dla dzieci. 

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 15 lat

 Lokalizacja:

Turkler, 4 km od Konakli,  
5 km od Avsallar,  
18 km od Alanyi,  
105 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.

DZIECKO
do 15 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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Przykładowy pokój

AQUAFUN
 POLSKIE  ANIMACJE

W EFTALIA ISLAND 
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 4 bary, sala kon-
ferencyjna, pralnia, 3 baseny odkryte, 7 zjeżdżal-
ni w aquaparku.  
Wstęp do Parku Wodnego EFTALIA ISLAND.

PLAŻA
Plaża w parku Eftalia Island - 50 m od hotelu, 
prywatna, piaszczysto-żwirowa, 1500 m długo-
ści, posiada certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki, ręczniki, pawilony, beach bar. Przejście do 
plaży przez ulicę lub kładką. 

POKOJE
Zlokalizowane w 12 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, 
łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.
 ∞  large dla max 4 os.
 ∞  rodzinne dla max 6 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 4 à la carte, 4 bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie

 ∞ obiad, kolacja, późny posiłek
 ∞ przekąski, podwieczorek, lody
 ∞  lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe

Restauracje à la carte:
 ∞  turecka, włoska, grill, azjatycka

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu i na plaży bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia,  aerobik, sauna, łaźnia turecka
 ∞  koszykówka, siatkówka plażowa
 ∞  minigolf 
 ∞  tenis stołowy, rzutki,  bilard 
 ∞  kort tenisowy, sporty wodne na plaży
 ∞  animacje, dyskoteka
 ∞ centrum SPA, jacuzzi, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  miniklub i polskie animacje dostępne w Parku 
Wodnym Eftalia Island

 ∞  dzieci w wieku 1-3 lat mogą 
przebywać na terenie miniklubu tylko 
pod opieką rodzica/opiekuna

 ∞  2 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne,  plac zabaw
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

EFTALIA VILLAGE HOTEL
Kompleks kameralnych budynków położonych w pięknym ogrodzie z tro-
pikalną roślinnością. Polecany szczególnie dla rodzin z dziećmi, które znaj-
dą atrakcje zarówno w hotelu, jak i w położonym nieopodal Parku Wodnym 
Eftalia Island z polskimi animacjami dla dzieci. 

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 15 lat

 Lokalizacja:

Turkler, 4 km od Konakli,  
5 km od Avsallar,  
18 km od Alanyi,  
105 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.

DZIECKO
do 15 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 6 barów, 
pralnia, windy, sala konferencyjna, 2 baseny 
odkryte. Wstęp do Parku Wodnego EFTALIA 
ISLAND.

PLAŻA
Plaża w Eftalia Island – 100 m od hotelu, pry-
watna, piaszczysto-żwirowa, 1500 m długo-
ści, posiada certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki, ręczniki, pawilony, beach bar. Przejście 
do plaży przez ulicę lub tunelem. 

POKOJE
W 2 budynkach i w 3 willach swim-up. 
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 2 os.
 ∞  rodzinne dla max 6 os.
 ∞  swim up dublex dla max 6 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i à la carte, Burgerland 24h, 
kawiarnia, 6 barów
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞  śniadanie,  późne śniadanie, obiad, kolacja 
 ∞ przekąski, późny posiłek,  podwieczorek i lody
 ∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte:  meksykańska 

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu i na plaży bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, sauna, łaźnia turecka
 ∞  rzutki, miniboisko do piłki nożnej 
 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa,  bilard
 ∞  dyskoteka, sporty wodne na plaży
 ∞   centrum SPA, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ miniklub i polskie animacje w Eftalia Island
 ∞   plac zabaw,  2 brodziki 
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

EFTALIA MARIN RESORT
Hotel swoją architekturą przywodzi na myśl statek. Marynistyczne dodatki 
i elementy dekoracyjne tworzą unikalny klimat. Przestrzenny teren sprzyja 
błogim chwilom relaksu. Położony nieopodal Park Wodny Eftalia Island z pol-
skimi animacjami dla dzieci to gratka dla amatorów wodnych szaleństw.

Przykładowy pokój

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 15 lat

 Lokalizacja:

Turkler, 4 km od Konakli, 
5 km od Avsallar,  
18 km od centrum Alanyi,  
106 km od lotniska w Anatlyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Pokoje  
dla rodzin

6 
os.

AQUAFUN
 POLSKIE  ANIMACJE

W EFTALIA ISLAND 

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

DZIECKO
do 15 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 3 bary, pralnia, 
sala konferencyjna, basen kryty, 2 baseny 
odkryte, aquapark (11 zjeżdżalni). Wstęp do 
Parku Wodnego EFTALIA ISLAND.

PLAŻA
Plaża w parku wodnym Eftalia Island – 600 m 
od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
1500 m długości, posiada certyfikat Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, pawilony. 
Przejście do plaży przez ulicę lub tunelem, 
beach bar. Do plaży kursuje bus hotelowy. 

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, zestaw do kawy/herbaty, łazienkę, 
telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.
 ∞  rodzinne dla max 6 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 4 à la carte, 3 bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 
 przekąski, podwieczorek, późny posiłek, lody

 ∞  lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte:  włoska, turecka,  
azjatycka, grill

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu i na plaży bezpłatne
 ∞ Kawiarenka internetowa płatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia,  sauna, łaźnia turecka
 ∞  rzutki, tenis stołowy,  bilard,  koszykówka
 ∞  kort tenisowy, sporty wodne na plaży
 ∞  piłka nożna,  siatkówka plażowa, minigolf
 ∞  salon piękności,  centrum SPA, masaż, jacuzzi

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  brodzik,  3 zjeżdżalnie wodne,  plac zabaw 
 ∞ miniklub i polskie animacje w Eftalia Island
 ∞  dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać 
w miniklubie tylko pod opieką rodzica/opiekuna

 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka

EFTALIA SPLASH RESORT
Wspaniały hotel dla rodzin z  dziećmi. Oferuje mnóstwo atrakcji: aqu-
apark, zajęcia sportowe, rekreacyjne i animacje dla osób w każdym wieku.  
Na uwagę zasługuje Park Wodny Eftalia Island, w którym znajdziemy kilka-
naście zjeżdżalni oraz miniklub z polskimi animacjami dla dzieci.

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 15 lat

 Lokalizacja:

Turkler, 4 km od Konakli, 
5 km od Avsallar, 18 km od 
Alanyi, 100 km od lotniska 
w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Pokoje  
dla rodzin

6 
os.

AQUAFUN
 POLSKIE  ANIMACJE

W EFTALIA ISLAND 

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

DZIECKO
do 15 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

ALL INCLUSIVE

54

T
U

R
C

JA
 | 

A
la

n
ya

O_050-097_TURCJA_Alanya_2019_vo_06.indd   54 26/11/2018   16:10

54



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 6 barów, 
pralnia, windy, sala konferencyjna, 2 baseny 
odkryte. Wstęp do Parku Wodnego EFTALIA 
ISLAND.

PLAŻA
Plaża w Eftalia Island – 100 m od hotelu, pry-
watna, piaszczysto-żwirowa, 1500 m długo-
ści, posiada certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki, ręczniki, pawilony, beach bar. Przejście 
do plaży przez ulicę lub tunelem. 

POKOJE
W 2 budynkach i w 3 willach swim-up. 
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 2 os.
 ∞  rodzinne dla max 6 os.
 ∞  swim up dublex dla max 6 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i à la carte, Burgerland 24h, 
kawiarnia, 6 barów
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞  śniadanie,  późne śniadanie, obiad, kolacja 
 ∞ przekąski, późny posiłek,  podwieczorek i lody
 ∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte:  meksykańska 

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu i na plaży bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, sauna, łaźnia turecka
 ∞  rzutki, miniboisko do piłki nożnej 
 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa,  bilard
 ∞  dyskoteka, sporty wodne na plaży
 ∞   centrum SPA, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ miniklub i polskie animacje w Eftalia Island
 ∞   plac zabaw,  2 brodziki 
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

EFTALIA MARIN RESORT
Hotel swoją architekturą przywodzi na myśl statek. Marynistyczne dodatki 
i elementy dekoracyjne tworzą unikalny klimat. Przestrzenny teren sprzyja 
błogim chwilom relaksu. Położony nieopodal Park Wodny Eftalia Island z pol-
skimi animacjami dla dzieci to gratka dla amatorów wodnych szaleństw.

Przykładowy pokój

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 15 lat

 Lokalizacja:

Turkler, 4 km od Konakli, 
5 km od Avsallar,  
18 km od centrum Alanyi,  
106 km od lotniska w Anatlyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Pokoje  
dla rodzin

6 
os.

AQUAFUN
 POLSKIE  ANIMACJE

W EFTALIA ISLAND 

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

DZIECKO
do 15 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2017 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 4 bary, kawiar-
nia, pralnia, basen kryty, baseny odkryte, aqu-
apark z 12 zjeżdżalniami.  
Wstęp do Parku Wodnego EFTALIA ISLAND.

PLAŻA
Plaża w parku wodnym Eftalia Island – 100 m od 
hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 1500 m 
długości, certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, 
ręczniki, pawilony, beach bar. Przejście do plaży 
przez ulicę lub tunelem. 

POKOJE
W 2 budynkach i 3 bungalowach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, zestaw 
do kawy/herbaty, TV, telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞  standardowe large dla max 4 os.
 ∞  swim up dublex dla 5 os. 
 ∞  rodzinne dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 2 restauracje à la carte, 
Burgerland 24h, 4 bary, cukiernia
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞  śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  późne śniadanie, przekąski, podwieczorek, lody
 ∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 

Restauracje à la carte:  włoska, grill

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu i na plaży bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, aerobik, sauna, łaźnia, jacuzzi
 ∞ rzutki, bilard, miniboisko do piłki nożnej, 
koszykówka i siatkówka plażowa

 ∞ animacje, dyskoteka, sporty wodne na plaży
 ∞ centrum SPA, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞   plac zabaw, brodziki,  5 zjeżdżalni
 ∞ miniklub i polskie animacje dostępne w Parku 
Wodnym Eftalia Island

 ∞  dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać 
w miniklubie tylko pod opieką rodzica/opiekuna

 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka

EFTALIA OCEAN
Nowo wybudowany hotel, usytuowany nieopodal Parku Wodnego  
Eftalia Island. Amatorzy wodnych szaleństw mogą tu do woli korzystać 
z hotelowych zjeżdżalni, zwolennicy relaksu z zabiegów SPA, podczas 
gdy dzieci kreatywnie spędzą czas w miniklubie z polskimi animacjami.

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 15 lat

 Lokalizacja:

4 km od Konakli,  
18 km od Alanyi,  
100 km od lotniska w Antalyi  
110 km od Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

AQUAFUN
 POLSKIE  ANIMACJE

W EFTALIA ISLAND 

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

DZIECKO
do 15 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2011 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 5 barów, 
sala konferencyjna, pralnia, 2 baseny odkryte, 
1 kryty, aquapark (11 zjeżdżalni). Wstęp do Parku 
Wodnego EFTALIA ISLAND.

PLAŻA
Plaża w parku wodnym Eftalia Island - 200 m od 
hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 1500 m 
długości, certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, 
ręczniki, pawilony, beach bar. Przejście do plaży 
przez ulicę lub tunelem. 

POKOJE
W 2 budynkach i 5 bungalowach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, zestaw 
do kawy/herbaty, łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 4 os.
 ∞ standardowe large dla max 4 os.
 ∞ rodzinne dla 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, Burgerland, 2 restauracje 
à la carte, cukiernia, 5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, lody, 
podwieczorek, późny posiłek

 ∞ przekąski serwowane w parku Eftalia Island
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte:  włoska, turecka 

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

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  2 brodziki odkryte, 1 kryty,  3 zjeżdżalnie wodne
 ∞  plac zabaw
 ∞ miniklub i polskie animacje w Eftalia Island
 ∞   dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać 
w miniklubie tylko pod opieką rodzica/opiekuna

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

EFTALIA AQUA RESORT
Gwarancja udanych, rodzinnych wakacji. Na Gości czeka tu wiele atrakcji  
– aquapark, centrum SPA i bogaty wachlarz zajęć sportowo-rekreacyj-
nych. Dodatkową atrakcją jest niewątpliwie pobliski Park Wodny Eftalia 
Island z polskimi animacjami dla dzieci.

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 15 lat

 Lokalizacja:

Turkler, 4 km od Konakli, 
5 km od Avsallar,  
18 km od Alanyi,  
100 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

AQUAFUN
 POLSKIE  ANIMACJE

W EFTALIA ISLAND 

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

DZIECKO
do 15 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2017 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 4 bary, kawiar-
nia, pralnia, basen kryty, baseny odkryte, aqu-
apark z 12 zjeżdżalniami.  
Wstęp do Parku Wodnego EFTALIA ISLAND.

PLAŻA
Plaża w parku wodnym Eftalia Island – 100 m od 
hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 1500 m 
długości, certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, 
ręczniki, pawilony, beach bar. Przejście do plaży 
przez ulicę lub tunelem. 

POKOJE
W 2 budynkach i 3 bungalowach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, zestaw 
do kawy/herbaty, TV, telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞  standardowe large dla max 4 os.
 ∞  swim up dublex dla 5 os. 
 ∞  rodzinne dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 2 restauracje à la carte, 
Burgerland 24h, 4 bary, cukiernia
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞  śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  późne śniadanie, przekąski, podwieczorek, lody
 ∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 

Restauracje à la carte:  włoska, grill

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu i na plaży bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, aerobik, sauna, łaźnia, jacuzzi
 ∞ rzutki, bilard, miniboisko do piłki nożnej, 
koszykówka i siatkówka plażowa

 ∞ animacje, dyskoteka, sporty wodne na plaży
 ∞ centrum SPA, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞   plac zabaw, brodziki,  5 zjeżdżalni
 ∞ miniklub i polskie animacje dostępne w Parku 
Wodnym Eftalia Island

 ∞  dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać 
w miniklubie tylko pod opieką rodzica/opiekuna

 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka

EFTALIA OCEAN
Nowo wybudowany hotel, usytuowany nieopodal Parku Wodnego  
Eftalia Island. Amatorzy wodnych szaleństw mogą tu do woli korzystać 
z hotelowych zjeżdżalni, zwolennicy relaksu z zabiegów SPA, podczas 
gdy dzieci kreatywnie spędzą czas w miniklubie z polskimi animacjami.

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 15 lat

 Lokalizacja:

4 km od Konakli,  
18 km od Alanyi,  
100 km od lotniska w Antalyi  
110 km od Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

AQUAFUN
 POLSKIE  ANIMACJE

W EFTALIA ISLAND 

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

DZIECKO
do 15 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony w 2018 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 6 barów, room 
service, centrum biznesowe, 2 sale konferencyjne, 
pralnia, basen kryty, 3 baseny odkryte, aquapark 
(12 zjeżdżalni). 

PLAŻA
150 m od hotelu, prywatna z pomostem, piasz-
czysto-żwirowa z kamienistym zejściem do 
morza, 300 m długości, certyfikat Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży. Przejście 
do plaży przez ulicę. Na plażę możliwy jest zjazd 
windą lub dojazd busem hotelowym.

POKOJE
W budynku głównym i w 26 willach. 
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, tele-
fon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.
 ∞  terrace dla max 5 os. 
 ∞ dublex dla max 5 os.
 ∞ suity dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 6 barów
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad,  przekąski, 
podwieczorek, lody, kolacja, późny posiłek

 ∞  wybrane importowane i lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:  włoska, turecka, rybna

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne
 ∞  Kawiarenka internetowa bezpłatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞  bilard, tenis stołowy, rzutki, kort tenisowy 
 ∞ piłka nożna
 ∞  siatkówka, koszykówka 
 ∞  aerobik, animacje, dyskoteka
 ∞  salon piękności, centrum SPA, masaż
 ∞  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator 16.06-16.09
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat m.in.: zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe, 
gotowanie, minikino, imprezy tematyczne, 
minidisco, przedstawienia z udziałem dzieci

 ∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać w 
miniklubie tylko pod opieką rodzica/opiekuna

 ∞ plac zabaw, 3 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne
 ∞ Adventure Park
 ∞ menu i krzesełka w restauracji
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ opiekunka, łóżeczko dla dziecka do 2 lat

2 DZIECI
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

UTOPIA WORLD DE LUXE 
HOTEL

Wysokiej klasy hotel, usytuowany na wzgórzu, pośród malowniczego, so-
snowego lasu oferuje zapierające dech w piersiach widoki. Liczne base-
ny, aquapark z 12 zjeżdżalniami i polskie animacje dla dzieci w miniklubie, 
sprawiają, że czas tutaj płynie pod znakiem wakacyjnej frajdy i radości. 

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

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

 Lokalizacja:

Kargicak,  
3 km od Mahmutlar,  
18 km od Alanyi,  
155 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

Adventure 

Park

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
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Przykładowy pokój

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony w 2018 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 6 barów, room 
service, centrum biznesowe, 2 sale konferencyjne, 
pralnia, basen kryty, 3 baseny odkryte, aquapark 
(12 zjeżdżalni). 

PLAŻA
150 m od hotelu, prywatna z pomostem, piasz-
czysto-żwirowa z kamienistym zejściem do 
morza, 300 m długości, certyfikat Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży. Przejście 
do plaży przez ulicę. Na plażę możliwy jest zjazd 
windą lub dojazd busem hotelowym.

POKOJE
W budynku głównym i w 26 willach. 
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, tele-
fon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.
 ∞  terrace dla max 5 os. 
 ∞ dublex dla max 5 os.
 ∞ suity dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 6 barów
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad,  przekąski, 
podwieczorek, lody, kolacja, późny posiłek

 ∞  wybrane importowane i lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:  włoska, turecka, rybna

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne
 ∞  Kawiarenka internetowa bezpłatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞  bilard, tenis stołowy, rzutki, kort tenisowy 
 ∞ piłka nożna
 ∞  siatkówka, koszykówka 
 ∞  aerobik, animacje, dyskoteka
 ∞  salon piękności, centrum SPA, masaż
 ∞  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator 16.06-16.09
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat m.in.: zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe, 
gotowanie, minikino, imprezy tematyczne, 
minidisco, przedstawienia z udziałem dzieci

 ∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać w 
miniklubie tylko pod opieką rodzica/opiekuna

 ∞ plac zabaw, 3 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne
 ∞ Adventure Park
 ∞ menu i krzesełka w restauracji
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ opiekunka, łóżeczko dla dziecka do 2 lat

2 DZIECI
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

UTOPIA WORLD DE LUXE 
HOTEL

Wysokiej klasy hotel, usytuowany na wzgórzu, pośród malowniczego, so-
snowego lasu oferuje zapierające dech w piersiach widoki. Liczne base-
ny, aquapark z 12 zjeżdżalniami i polskie animacje dla dzieci w miniklubie, 
sprawiają, że czas tutaj płynie pod znakiem wakacyjnej frajdy i radości. 

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

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

 Lokalizacja:

Kargicak,  
3 km od Mahmutlar,  
18 km od Alanyi,  
155 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

Adventure 

Park

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
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Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 3 bary, cukier-
nia, 2 baseny odkryte i 4 zjeżdżalnie, pralnia, 
2 sale konferencyjne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczy-
sto-żwirowa, 150 m długości, posiada certyfikat 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, bar na 
plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, 
telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞  rodzinne dla max 4 os. 
 ∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 3 bary, 
cukiernia
Ultra All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie 
 ∞ obiad
 ∞ kolacja
 ∞  przekąski, podwieczorek, lody
 ∞ późny posiłek

 ∞  lokalne napoje bez- i alkoholowe 
 ∞  pakiety dla nowożeńców

Restauracje à la carte:  meksykańska, rybna, 
włoska

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne
 ∞ Wi-Fi na plaży bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia,  sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞  miniboisko do piłki nożnej
 ∞  siatkówka plażowa
 ∞  rzutki,  tenis stołowy
 ∞  animacje,  dyskoteka
 ∞  centrum SPA, masaż,  salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator 01.06-30.09
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe, 
minidisco

 ∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 
terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

 ∞ brodzik, zjeżdżalnie
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

QUATTRO BEACH  
SPA & RESORT

Komfortowe i beztroskie wakacje z rodziną. Hotel oferuje bezpośred-
nie położenie przy plaży, nowocześnie wyposażone pokoje, baseny 
i zjeżdżalnie oraz polskie animacje dla dzieci w miniklubie. 

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

3 km od Konakli,  
12 km od Alanyi,  
110 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



ULTRA ALL INCLUSIVE
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Przykładowy pokój

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 3 bary, cukier-
nia, 2 baseny odkryte i 4 zjeżdżalnie, pralnia, 
2 sale konferencyjne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczy-
sto-żwirowa, 150 m długości, posiada certyfikat 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, bar na 
plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, 
telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞  rodzinne dla max 4 os. 
 ∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 3 bary, 
cukiernia
Ultra All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie 
 ∞ obiad
 ∞ kolacja
 ∞  przekąski, podwieczorek, lody
 ∞ późny posiłek

 ∞  lokalne napoje bez- i alkoholowe 
 ∞  pakiety dla nowożeńców

Restauracje à la carte:  meksykańska, rybna, 
włoska

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne
 ∞ Wi-Fi na plaży bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia,  sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞  miniboisko do piłki nożnej
 ∞  siatkówka plażowa
 ∞  rzutki,  tenis stołowy
 ∞  animacje,  dyskoteka
 ∞  centrum SPA, masaż,  salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator 01.06-30.09
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe, 
minidisco

 ∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 
terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

 ∞ brodzik, zjeżdżalnie
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

QUATTRO BEACH  
SPA & RESORT

Komfortowe i beztroskie wakacje z rodziną. Hotel oferuje bezpośred-
nie położenie przy plaży, nowocześnie wyposażone pokoje, baseny 
i zjeżdżalnie oraz polskie animacje dla dzieci w miniklubie. 

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

3 km od Konakli,  
12 km od Alanyi,  
110 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



ULTRA ALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 6 barów, pralnia, 
sale konferencyjne, basen kryty, basen odkryty, 
3 zjeżdżalnie wodne.

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

POKOJE
Zlokalizowane są . Wyposażone w klimatyzację 
centralną, minibar, sejf, TV, telefon, łazienkę, 
balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 2 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ junior suity dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 6 barów
Ultra All Inclusive 
∞  śniadanie,  późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek, przekąski, podwieczorek, lody 
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:  chińska, śródziemnomor-
ska, turecka

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy, sprzęt do gry w tenisa
∞ tenis stołowy, rzutki, badminton, kręgle, bilard
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ nimacje, dyskoteka
∞ sporty wodne na plaży, aerobik, siłownia
∞ centrum SPA i talasoterapii, masaż, jacuzzi
∞ salon piękności, łaźnia turecka, sauna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, 2 place zabaw
∞ animacje i zajęcia w klubach dla dzieci 

w wieku 4-17 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

ok. 1 km od Okurcalar,  
30 km od Alanyi,  
90 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



KIRMAN HOTELS LEODKIYA 
RESORT

Nowoczesny hotel usytuowany przy plaży oferuje bogaty wachlarz zajęć 
sportowych i rekreacyjnych, basen za zjeżdżalniami, centrum SPA oraz 
smaczną kuchnię – lokalną i międzynarodową – w aż 4 restauracjach.

Przykładowy pokój

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

AQUAFUN

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 10 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

ULTRA ALL INCLUSIVE

KIRMAN 
HOTELS 

LEODKIYA 
RESORT

KIRMAN 
ARYCANDA 

DE LUXE

6363coralove lato
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2015 r.
Na terenie hotelu: 7 restauracji, 5 barów, room 
service, basen kryty, 2 baseny odkryte, 3 zjeżdżal-
nie wodne, sala TV, sala konferencyjna, centrum 
biznesowe, pralnia.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczy-
sta, 100 m długości, odznaczona certyfikatem 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, pawilony.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe deluxe dla max 4 os.
∞ superior terrace dla max 2 os. 
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 5 restauracji à la carte, 
5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski, 

lody, podwieczorek, kolacja, późny posiłek
∞  lokalne i wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:  włoska, meksykańska, 
 serwująca śniadania, rybna, turecka

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞  tenis stołowy, bilard, rzutki
∞  aerobik, siatkówka plażowa, badminton
∞  animacje dzienne i wieczorne, dyskoteka
∞  centrum SPA, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞  2 brodziki,  2 place zabaw, minidisco
∞  menu i krzesełka w restauracji
∞  opiekunka,  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞  możliwość wypożyczenia wózka

Przykładowy pokój

AQUAFUN

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AZURA DELUXE  
RESORT & SPA

Wyjątkową zaletą tego hotelu jest basen, z którego rozpościera się wspa-
niały widok na turkusowe wybrzeże. Pomost spełniający rolę falochronu 
sprawia, że morze jest tutaj spokojne.

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

30 m od Avsallar,  
22 km od Alanyi,  
98 km od lotniska w Antalyi 

SPRAWDŹ 
CENĘ



Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 6 barów, pralnia, 
sale konferencyjne, basen kryty, basen odkryty, 
3 zjeżdżalnie wodne.

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

POKOJE
Zlokalizowane są . Wyposażone w klimatyzację 
centralną, minibar, sejf, TV, telefon, łazienkę, 
balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 2 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ junior suity dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 6 barów
Ultra All Inclusive 
∞  śniadanie,  późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek, przekąski, podwieczorek, lody 
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:  chińska, śródziemnomor-
ska, turecka

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy, sprzęt do gry w tenisa
∞ tenis stołowy, rzutki, badminton, kręgle, bilard
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ nimacje, dyskoteka
∞ sporty wodne na plaży, aerobik, siłownia
∞ centrum SPA i talasoterapii, masaż, jacuzzi
∞ salon piękności, łaźnia turecka, sauna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, 2 place zabaw
∞ animacje i zajęcia w klubach dla dzieci 

w wieku 4-17 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

ok. 1 km od Okurcalar,  
30 km od Alanyi,  
90 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



KIRMAN HOTELS LEODKIYA 
RESORT

Nowoczesny hotel usytuowany przy plaży oferuje bogaty wachlarz zajęć 
sportowych i rekreacyjnych, basen za zjeżdżalniami, centrum SPA oraz 
smaczną kuchnię – lokalną i międzynarodową – w aż 4 restauracjach.

Przykładowy pokój

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

AQUAFUN

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 10 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

ULTRA ALL INCLUSIVE

KIRMAN 
HOTELS 

LEODKIYA 
RESORT

KIRMAN 
ARYCANDA 

DE LUXE

6363coralove lato
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room 
service, pralnia, basen kryty, 2 odkryte, 4 
zjeżdżalnie wodne, 3 sale konferencyjne, 
centrum biznesowe.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczy-
sto-żwirowa oraz w formie platformy, 300 m 
długości, certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki, ręczniki, pawilony, beach bar.

POKOJE
W 2 budynkach głównych i w willach 
prezydenckich. Wyposażone w klimatyzację, 
sejf, minibar, zestaw do kawy/herbaty, TV, 
telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  deluxe dla max 3 os.
∞  suity dublex dla max 4 os.
∞  junior suity dla max 3 os.
∞  suity villa dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych  

WYŻYWIENIE
 restauracje, cukiernia, bistro, 5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski, 

 podwieczorek, lody, kolacja,  późny posiłek
∞  pakiety dla nowożeńców
∞  lokalne oraz wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby i w pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  2 korty tenisowe,  lekcje tenisa, squash
∞  siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞  aerobik, joga, pilates, step
∞  animacje, dyskoteka
∞  tenis stołowy, rzutki,  minigolf
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞  koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞   salon piękności, centrum SPA, masaż
∞  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  2 place zabaw, 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
∞  animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞  kino, lunapark
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  możliwość wypożyczenia wózka,  opiekunka
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

RUBI PLATINIUM SPA 
RESORT & SUITES

Położony na rozległym, zielonym terenie przy prywatnej plaży, oferuje wa-
kacje w komfortowych warunkach. Wygodne, przestronne pokoje, smako-
wite posiłki oraz bogaty wachlarz zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

Przykładowy pokój

AQUAFUN

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Lunapark

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

Avsallar, 22 km od Alanyi, 
95 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
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GRANADA LUXURY 
OKURCALAR

Hotel dla wymagających Klientów, doceniany za serwis, kuchnię oraz pro-
gram animacyjny i  zaplecze rekreacyjno-sportowe. Ośrodek oferuje bli-
skość plaży, rozbudowaną ofertę zabiegów SPA i talasoterapii.

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Okurcalar-Alara, 10 km  
od Avsallar,  
33 km od Side,  
90 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2010 r.
Na terenie hotelu: 8 restauracji, 7 barów, room 
service, 5 sal konferencyjnych, centrum 
biznesowe, pralnia, basen kryty, 3 baseny 
odkryty, 3 zjeżdżalnie wodne. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysta 
oraz w formie platformy, posiada certyfikat 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki 
i pawilony, bar na pomoście.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i anksie. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, minibar, 
łazienkę, telefon, TV, balkon/balkon francuski.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 3 os.
∞ rodzinne dublex dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 7 restauracji à la carte, 
7 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski, 

podwieczorek, lody, kolacja, późny posiłek
∞ lokalne oraz wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte:  turecka, włoska, rybna, 
chińska, rosyjska, sushi i libańska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, aerobik
∞ sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ 2 korty tenisowe, kręgle, bilard
∞ tenis stołowy, rzutki, minigolf
∞ siatkówka plażowa, sporty wodne na plaży
∞ animacje, dyskoteka, kino
∞ salon piękności, 
∞ centrum SPA i talasoterapii, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ 2 place zabaw, 2 brodziki, zjeżdżalnia wodna
∞ menu i krzesełka dla dzieci
∞ możliwość wypożyczenia wózka i opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

AQUAFUN

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room 
service, pralnia, basen kryty, 2 odkryte, 4 
zjeżdżalnie wodne, 3 sale konferencyjne, 
centrum biznesowe.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczy-
sto-żwirowa oraz w formie platformy, 300 m 
długości, certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki, ręczniki, pawilony, beach bar.

POKOJE
W 2 budynkach głównych i w willach 
prezydenckich. Wyposażone w klimatyzację, 
sejf, minibar, zestaw do kawy/herbaty, TV, 
telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  deluxe dla max 3 os.
∞  suity dublex dla max 4 os.
∞  junior suity dla max 3 os.
∞  suity villa dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych  

WYŻYWIENIE
 restauracje, cukiernia, bistro, 5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski, 

 podwieczorek, lody, kolacja,  późny posiłek
∞  pakiety dla nowożeńców
∞  lokalne oraz wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby i w pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  2 korty tenisowe,  lekcje tenisa, squash
∞  siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞  aerobik, joga, pilates, step
∞  animacje, dyskoteka
∞  tenis stołowy, rzutki,  minigolf
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞  koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞   salon piękności, centrum SPA, masaż
∞  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  2 place zabaw, 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
∞  animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞  kino, lunapark
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  możliwość wypożyczenia wózka,  opiekunka
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

RUBI PLATINIUM SPA 
RESORT & SUITES

Położony na rozległym, zielonym terenie przy prywatnej plaży, oferuje wa-
kacje w komfortowych warunkach. Wygodne, przestronne pokoje, smako-
wite posiłki oraz bogaty wachlarz zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

Przykładowy pokój

AQUAFUN

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Lunapark

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

Avsallar, 22 km od Alanyi, 
95 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1993 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 4 bary, basen 
odkryty, 2 zjeżdżalnie wodne, pralnia.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa 
z pomostem, 250 m długości. Parasole, leżaki, 
ręczniki, beach bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, telefon, TV, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.,
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja, restauracja à la carte, 4 bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, obiad, przekąski, kolacja
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte: turecka

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia
 ∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ animacje
 ∞ centrum SPA, masaż
 ∞ sauna, łaźnia turecka 

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  brodzik ze zjeżdżalnią, plac zabaw
 ∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

KEMAL BAY HOTEL 
Polecany na rodzinne wakacje w przyjemnej atmosferze, niedaleko miasta. 
Malowniczo położony przy plaży hotel zapewnia niezapomniane widoki 
na turkusowe morze. Basen ze zjeżdżalniami, prywatna plaża z pomostem, 
komfortowe pokoje oraz pakiet All Inclusive to niewątpliwe zalety obiektu.

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

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

 Lokalizacja:

3 km od centrum Konakli,  
10 km od centrum Alanyi,  
120 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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PALMERAS BEACH HOTEL
Idealna propozycja dla osób aktywnych, którym nie przeszkadza waka-
cyjny zgiełk. Bogata infrastruktura sportowo-rekreacyjna sprawia, że jest 
to doskonała propozycja również dla rodzin z dziećmi. Różnorodna opcja 
wyżywienia oraz zajęcia animacyjne gwarantują udany wypoczynek.

ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Konakli,  
109 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1995 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 4 bary, basen 
kryty, basen odkryty, 2 zjeżdżalnie wodne, sejf 
w recepcji, pralnia, sala konferencyjna.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwiro-
wa, 100 m długości. Parasole, leżaki, ręczniki 
plażowe.

POKOJE
Zlokalizowane w 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf, 
minibar, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe
 ∞  rodzinne
 ∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 4 bary
Ultra All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
 ∞  lokalne i wybrane importowane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia,  sauna, łaźnia turecka
 ∞  tenis stołowy, rzutki,  bilard
 ∞  kort tenisowy, koszykówka,  siatkówka plażowa
 ∞  animacje, aerobik,  dyskoteka
 ∞   salon piękności, centrum SPA i talasoterapii
 ∞  standardowe boisko do piłki nożnej
 ∞  sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  brodzik,  plac zabaw
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat

 ∞  możliwość wypożyczenia wózka
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AQUAFUN

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1993 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 4 bary, basen 
odkryty, 2 zjeżdżalnie wodne, pralnia.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa 
z pomostem, 250 m długości. Parasole, leżaki, 
ręczniki, beach bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, telefon, TV, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.,
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja, restauracja à la carte, 4 bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, obiad, przekąski, kolacja
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte: turecka

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia
 ∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ animacje
 ∞ centrum SPA, masaż
 ∞ sauna, łaźnia turecka 

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  brodzik ze zjeżdżalnią, plac zabaw
 ∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

KEMAL BAY HOTEL 
Polecany na rodzinne wakacje w przyjemnej atmosferze, niedaleko miasta. 
Malowniczo położony przy plaży hotel zapewnia niezapomniane widoki 
na turkusowe morze. Basen ze zjeżdżalniami, prywatna plaża z pomostem, 
komfortowe pokoje oraz pakiet All Inclusive to niewątpliwe zalety obiektu.

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

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

 Lokalizacja:

3 km od centrum Konakli,  
10 km od centrum Alanyi,  
120 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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ROYAL GARDEN  
SELECT & SUITE HOTEL

Położony na obrzeżach gór Taurus, wzdłuż pięknego wybrzeża Morza 
Śródziemnego, oferuje niezapomniane miejsce na wakacje. Bliskość plaży 
i miasteczka Konakli, aquapark z 6 zjeżdżalniami oraz program animacyj-
ny dla dzieci i dorosłych to tylko niektóre z zalet tego hotelu.

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

0,5 km Konalki,  
14 km od centrum Alanyi,  
130 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 5 barów, 3 sale 
konferencyjne, pralnia, basen kryty, 2 baseny 
odkryte i 3 zjeżdżalnie.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
90 m długości, odznaczona certyfikatem 
Błękitnej Flagi. Przejście do plaży przez ulicę. 
Parasole, leżaki, ręczniki, beach bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach głównych 
i aneksie. Wyposażone w klimatyzację 
indywidualną, sejf, minibar, telefon, TV, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞  pokoje select dla max 3 os.
∞ suity dla max 3 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
2 restauracje główne, 4 restauracje à la carte, 
5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: 

 ∞ owoce morza
 ∞ turecka
 ∞ chińska
 ∞ włoska

INTERNET
∞  Kawiarenka internetowa płatna
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia
∞ siatkówka plażowa
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ dyskoteka
∞ animacje
∞ centrum SPA, masaż
∞ sauna
∞ łaźnia turecka
∞ bilard
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  3 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
∞ 2 place zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ krzesełka w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
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ROYAL GARDEN  
SELECT & SUITE HOTEL

Położony na obrzeżach gór Taurus, wzdłuż pięknego wybrzeża Morza 
Śródziemnego, oferuje niezapomniane miejsce na wakacje. Bliskość plaży 
i miasteczka Konakli, aquapark z 6 zjeżdżalniami oraz program animacyj-
ny dla dzieci i dorosłych to tylko niektóre z zalet tego hotelu.

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

0,5 km Konalki,  
14 km od centrum Alanyi,  
130 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 5 barów, 3 sale 
konferencyjne, pralnia, basen kryty, 2 baseny 
odkryte i 3 zjeżdżalnie.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
90 m długości, odznaczona certyfikatem 
Błękitnej Flagi. Przejście do plaży przez ulicę. 
Parasole, leżaki, ręczniki, beach bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach głównych 
i aneksie. Wyposażone w klimatyzację 
indywidualną, sejf, minibar, telefon, TV, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞  pokoje select dla max 3 os.
∞ suity dla max 3 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
2 restauracje główne, 4 restauracje à la carte, 
5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: 

 ∞ owoce morza
 ∞ turecka
 ∞ chińska
 ∞ włoska

INTERNET
∞  Kawiarenka internetowa płatna
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia
∞ siatkówka plażowa
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ dyskoteka
∞ animacje
∞ centrum SPA, masaż
∞ sauna
∞ łaźnia turecka
∞ bilard
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  3 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
∞ 2 place zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ krzesełka w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
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ULTRA 
ALL 

INCLUSIVE OZ HOTELS SUI
Polecany dla osób szukających wakacji z  dala od zgiełku miasta.  
Aktywny wypoczynek zapewni rozbudowana oferta sportowo-rekre-
acyjna, na chwile relaksu zaprasza hotelowe SPA. Osoby spragnione 
wytchnienia i morskiej bryzy ucieszy prywatna plaża.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room 
service, basen odkryty, 3 zjeżdżalnie wodne, 
basen kryty, pralnia, 3 sale konferencyjne.

PLAŻA
Ok. 500 m od hotelu, piaszczysto-żwirowa, pry-
watna, 200 m długości. Przejście do plaży przez 
ulicę. Do plaży kursuje bus hotelowy. Parasole, 
leżaki, ręczniki. Na plaży znajduje się beach bar.

POKOJE
Zlokalizowane w 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację centralną, sejf, minibar, TV, tele-
fon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞  dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.
 ∞  rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 2 à la carte, 3 bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie
 ∞ obiad, kolacja, późny posiłek
 ∞  przekąski, podwieczorek

 ∞  wybrane lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

 ∞  pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte:
 ∞  turecka
 ∞ włoska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia
 ∞ sauna,  łaźnia turecka
 ∞  rzutki, tenis stołowy, bilard
 ∞  siatkówka plażowa
 ∞  animacje, dyskoteka
 ∞  aerobik
 ∞  salon piękności
 ∞ centrum SPA, masaż
 ∞ sporty wodne na plaży

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
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Okulcalar,  
ok. 29 km od Alanii,  
ok. 98 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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Przykładowy pokój

AQUAFUN
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ULTRA 
ALL 

INCLUSIVE OZ HOTELS SUI
Polecany dla osób szukających wakacji z  dala od zgiełku miasta.  
Aktywny wypoczynek zapewni rozbudowana oferta sportowo-rekre-
acyjna, na chwile relaksu zaprasza hotelowe SPA. Osoby spragnione 
wytchnienia i morskiej bryzy ucieszy prywatna plaża.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room 
service, basen odkryty, 3 zjeżdżalnie wodne, 
basen kryty, pralnia, 3 sale konferencyjne.

PLAŻA
Ok. 500 m od hotelu, piaszczysto-żwirowa, pry-
watna, 200 m długości. Przejście do plaży przez 
ulicę. Do plaży kursuje bus hotelowy. Parasole, 
leżaki, ręczniki. Na plaży znajduje się beach bar.

POKOJE
Zlokalizowane w 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację centralną, sejf, minibar, TV, tele-
fon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞  dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.
 ∞  rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 2 à la carte, 3 bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie
 ∞ obiad, kolacja, późny posiłek
 ∞  przekąski, podwieczorek

 ∞  wybrane lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

 ∞  pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte:
 ∞  turecka
 ∞ włoska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia
 ∞ sauna,  łaźnia turecka
 ∞  rzutki, tenis stołowy, bilard
 ∞  siatkówka plażowa
 ∞  animacje, dyskoteka
 ∞  aerobik
 ∞  salon piękności
 ∞ centrum SPA, masaż
 ∞ sporty wodne na plaży

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
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Okulcalar,  
ok. 29 km od Alanii,  
ok. 98 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 7 barów, room 
service, pralnia, 4 sale konferencyjne, centrum 
biznesowe, 2 baseny odkryte, basen kryty, 4 zjeż-
dżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z platformą i pomostem, 
piaszczysto - żwirowa, 50 m długości. Parasole, 
leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
Wyposażone są w klimatyzację, sejf, mini bar, 
TV, telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  pokoje standardowe dla max. 4 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max. 4 os.
 ∞ pokoje dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, restauracja à la carte, 7 barów
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞  śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek
 ∞ przekąski, lody, podwieczorek
 ∞ wybrane lokalne i importowane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: międzynarodowa

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  brodzik, zjeżdżalnia wodna, plac zabaw
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat

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

ORANGE COUNTY RESORT 
HOTEL ALANYA 

Hotel oferuje urokliwy widok na morze oraz szereg atrakcji: rozbudowane 
zaplecze rekreacyjno-sportowe, zabiegi dla ciała i duszy w centrum SPA, 
zjeżdżalnie wodne, a także różnorodność kuchni w restauracjach à la carte. 

Przykładowy pokój

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Okurcalar,  
ok. 30 km od Manavgatu,  
ok. 75 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



AQUAFUN

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: HV1
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room 
service, sala konferencyjna, pralnia, 3 baseny 
odkryte, 4 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-
-żwirowa, 100 m długości, posiada certyfikat 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki. 

POKOJE
W budynku głównym, 23 bungalowach 
i 8 willach. Wyposażone w klimatyzację 
indywidualną, sejf, zestaw do parzenia kawy/
herbaty, minibar, TV, telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞  rodzinne dla max 6 os.
∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 3 restauracje, 3 bary
All Inclusive 
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞  przekąski,  podwieczorek, późny posiłek
∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  międzynarodowa

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, siatkówka plażowa
∞  animacje
∞ masaż,  sauna, łaźnia turecka,  centrum SPA
∞  kort tenisowy, koszykówka, minigolf, rzutki 

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat, minidisco
∞ brodzik, zjeżdżalnia wodna, plac zabaw
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka i łóżeczko dla dziecka do 2 lat

CLUB DEM RESORT  
& SPA HOTEL

Położony na rozległym terenie, wyróżnia się pięknym ogrodem i wspa-
niałą, wakacyjną atmosferą. Polecany dla rodzin z dziećmi ze względu na 
infrastrukturę rekreacyjną przygotowaną specjalnie dla najmłodszych.

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

ok. 3 km od Konakli, 
12 km od Alanyi,  
110 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



AQUAFUN

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

ALL INCLUSIVE

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin
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os.
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 7 barów, room 
service, pralnia, 4 sale konferencyjne, centrum 
biznesowe, 2 baseny odkryte, basen kryty, 4 zjeż-
dżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z platformą i pomostem, 
piaszczysto - żwirowa, 50 m długości. Parasole, 
leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
Wyposażone są w klimatyzację, sejf, mini bar, 
TV, telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  pokoje standardowe dla max. 4 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max. 4 os.
 ∞ pokoje dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, restauracja à la carte, 7 barów
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞  śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek
 ∞ przekąski, lody, podwieczorek
 ∞ wybrane lokalne i importowane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: międzynarodowa

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  brodzik, zjeżdżalnia wodna, plac zabaw
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat

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

ORANGE COUNTY RESORT 
HOTEL ALANYA 

Hotel oferuje urokliwy widok na morze oraz szereg atrakcji: rozbudowane 
zaplecze rekreacyjno-sportowe, zabiegi dla ciała i duszy w centrum SPA, 
zjeżdżalnie wodne, a także różnorodność kuchni w restauracjach à la carte. 

Przykładowy pokój

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Okurcalar,  
ok. 30 km od Manavgatu,  
ok. 75 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



AQUAFUN

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2018 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 7 barów, room 
service, 2 sale konferencyjne, pralnia, basen kryty, 
basen odkryty, 3 zjeżdżalnie wodne.

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

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 
łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 2 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 4 restauracje à la carte, 
7 barów
Ultra All Inclusive 
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek, przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: meksykańska, azjatycka, 
turecka, śródziemnomorska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  kort tenisowy, sprzęt do gry w tenisa
∞ tenis stołowy, rzutki, badminton, kręgle, bilard
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej, aerobik, siłownia
∞ animacje, dyskoteka
∞ sporty wodne na plaży
∞ centrum SPA i talasoterapii, masaż, jacuzzi, 

łaźnia turecka, salon piękności, sauna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  2 brodziki, 2 place zabaw
∞ animacje i klub dla dzieci w wieku 4-17 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

KIRMAN ARYCANDA DE LUXE 
Wysokiej klasy hotel położony przy pięknej plaży. Dobry standard, uroz-
maicone atrakcje i rozrywki na terenie hotelu, minikluby dostosowane do 
grup wiekowych dla dzieci i nastolatków, zjeżdżalnie wodne i różnorod-
na kuchnia – to gwarancja udanego urlopu w gronie rodziny.

Przykładowy pokój

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Okurcalar,  
10 km od Avsallar,  
90 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 10 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

ULTRA ALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1998 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 6 barów, room 
service, sejf w recepcji, pralnia, basen odkryty, 
3 zjeżdżalnie wodne, sala konferencyjna.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
150 m długości, posiada certyfikat  Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki, ręczniki plażowe, bar na plaży. 

POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopiętrowym budynku. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, mi-
nibar, TV, telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe
 ∞ rodzinne
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 3 restauracje à la carte, 
6 barów
Ultra All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 
późny posiłek, przekąski, podwieczorek

 ∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
 ∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

Restauracje à la carte: śródziemnomorska, 
kebab, azjatycka

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

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  brodzik, 2 place zabaw
 ∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
 ∞ maxi klub dla dzieci w wieku 13-18 lat
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

KIRMAN SIDERA LUXURY & SPA 
Usytuowany nieopodal piaszczysto-żwirowej plaży w  spokojnej okoli-
cy, otoczony przestronnym ogrodem. Na gości czeka tu szereg atrakcji 
sportowo-rekreacyjnych, bogaty program animacji dla dzieci i dorosłych 
oraz zjeżdżalnie wodne. 

Przykładowy pokój

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Okurcalar,  
10 km od Avsallar,  
90 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 10 lat

AQUAFUN

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

ULTRA ALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2018 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 7 barów, room 
service, 2 sale konferencyjne, pralnia, basen kryty, 
basen odkryty, 3 zjeżdżalnie wodne.

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

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 
łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 2 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 4 restauracje à la carte, 
7 barów
Ultra All Inclusive 
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek, przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: meksykańska, azjatycka, 
turecka, śródziemnomorska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  kort tenisowy, sprzęt do gry w tenisa
∞ tenis stołowy, rzutki, badminton, kręgle, bilard
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej, aerobik, siłownia
∞ animacje, dyskoteka
∞ sporty wodne na plaży
∞ centrum SPA i talasoterapii, masaż, jacuzzi, 

łaźnia turecka, salon piękności, sauna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  2 brodziki, 2 place zabaw
∞ animacje i klub dla dzieci w wieku 4-17 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

KIRMAN ARYCANDA DE LUXE 
Wysokiej klasy hotel położony przy pięknej plaży. Dobry standard, uroz-
maicone atrakcje i rozrywki na terenie hotelu, minikluby dostosowane do 
grup wiekowych dla dzieci i nastolatków, zjeżdżalnie wodne i różnorod-
na kuchnia – to gwarancja udanego urlopu w gronie rodziny.

Przykładowy pokój

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Okurcalar,  
10 km od Avsallar,  
90 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 10 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

ULTRA ALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 5 barów, sala 
konferencyjna, pralnia, 2 baseny odkryte, basen 
kryty, aquapark (6 zjeżdżalni).

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
250 m długości. Parasole, leżaki i ręczniki 
plażowe.

POKOJE
Zlokalizowane są w 47 bungalowach. 
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, łazienkę, telefon, TV, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 2 restauracje à la carte, 
5 barów
All Inclusive 
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: rybna, mongolska

INTERNET
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, aerobik
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ 2 korty tenisowe, tenis stołowy, badminton
∞ miniboisko do piłki nożnej, minigolf
∞ siatkówka plażowa, animacje
∞ centrum SPA, masaż
∞ rzutki, bilard

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ brodzik, plac zabaw
∞ krzesełka w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka i opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

GYPSOPHILA HOLIDAY VILLAGE 
Hotel otoczony rozległym, zielonym ogrodem z  egzotyczną roślinno-
ścią. Długa, szeroka i  czysta plaża zachęca do korzystania z  wodnych 
i  słonecznych kąpieli. Imponujący aquapark, baseny ze zjeżdżalniami 
oraz zaplecze rekreacyjne umożliwia aktywny wypoczynek. 

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Okurcalar,  
12 km od Avsallar,  
32 km od Side, 36 km od Alanyi,  
90 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

ALL INCLUSIVE

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 3 bary, room 
service, sala konferencyjna, pralnia, windy, basen 
kryty, basen odkryty, aquapark.

PLAŻA
650 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
150 m długości. Parasole, leżaki, ręczniki, bar na 
plaży. Do plaży można dotrzeć ulicą, promenadą 
lub busem hotelowym. 

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe superior dla max 4 os.
∞ suity rodzinne superior dla max 6 os. 
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 3 bary 
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ późny posiłek,  przekąski, podwieczorek, lody
∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞  pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte:
∞  włoska, turecka, owoce morza

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  aerobik, siłownia
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ animacje, dyskoteka
∞ centrum SPA, masaż, salon piękności
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe
∞ siatkówka plażowa

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  animacje
∞  brodzik, zjeżdżalnia wodna,  2 place zabaw
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka

Przykładowy pokój

AQUAFUN

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

XAFIRA DELUXE RESORT & SPA
Nowoczesna i  ciekawa architektura wyróżnia ten hotel spośród pozo-
stałych. Zielony teren, obszerny basen, aquapark oraz ciepła i przyjazna 
atmosfera sprawią, że rodzinne wakacje w tym hotelu będą czasem bez-
troski i zabawy.

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

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

 Lokalizacja:

Turkler,  
20 km od Alanyi,  
100 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 5 barów, sala 
konferencyjna, pralnia, 2 baseny odkryte, basen 
kryty, aquapark (6 zjeżdżalni).

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
250 m długości. Parasole, leżaki i ręczniki 
plażowe.

POKOJE
Zlokalizowane są w 47 bungalowach. 
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, łazienkę, telefon, TV, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 2 restauracje à la carte, 
5 barów
All Inclusive 
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: rybna, mongolska

INTERNET
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, aerobik
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ 2 korty tenisowe, tenis stołowy, badminton
∞ miniboisko do piłki nożnej, minigolf
∞ siatkówka plażowa, animacje
∞ centrum SPA, masaż
∞ rzutki, bilard

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ brodzik, plac zabaw
∞ krzesełka w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka i opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

GYPSOPHILA HOLIDAY VILLAGE 
Hotel otoczony rozległym, zielonym ogrodem z  egzotyczną roślinno-
ścią. Długa, szeroka i  czysta plaża zachęca do korzystania z  wodnych 
i  słonecznych kąpieli. Imponujący aquapark, baseny ze zjeżdżalniami 
oraz zaplecze rekreacyjne umożliwia aktywny wypoczynek. 

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Okurcalar,  
12 km od Avsallar,  
32 km od Side, 36 km od Alanyi,  
90 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

ALL INCLUSIVE

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2015 r. 
Na terenie hotelu: restauracje, bary, basen 
odkryty, zjeżdżalnia wodna, pralnia, sale 
konferencyjne.

PLAŻA
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-żwirowa 
z kamienistym zejściem do morza, 100 m 
długości. Parasole, leżaki, beach bar. Przejście do 
plaży przez ulicę.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
łazienkę, telefon, TV, balkon. 
Typy pokoi:
∞  standardowe
∞ rodzinne
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, restauracje à la carte, bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte:  turecka, włoska

INTERNET
∞  Wi-Fi w w częściach wspólnych bezpłatne

AKTY WNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, bilard, rzutki, siatkówka plażowa
∞ animacje
∞ centrum SPA, masaż, sauna, łaźnia turecka
∞ sporty wodne na plaży,  siłownia

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

SUN STAR RESORT
Kameralny hotel czeka na osoby szukające wytchnienia i  relaksu. Ho-
tel zapewnia swoim gościom usługi na najwyższym poziomie. Zachęca 
przepięknym wnętrzem i architekturą. Zajęcia animacyjne dla dzieci i do-
rosłych są dużą atrakcją tego hotelu. 

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

Kestel, 10 km od Alanyi,  
130 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



AQUAFUN

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room 
service, pralnia, sale konferencyjne, centrum 
biznesowe, basen kryty, basen odkryty, 
3 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
200 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwiro-
wa z pomostem, 50 m długości, certyfikat 
Błękitnej Flagi. Przejście do plaży promenadą. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon, sejf, 
minibar, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 4 os.
∞  large dla max 4 os.
∞  rodzinne dla max 4 os.
∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i à la carte, bary 
All Inclusive 
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞  przekąski, podwieczorek, późny posiłek
∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe, lody
∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:  turecka, śródziemnomorska

INTERNET
∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  kort tenisowy, tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ animacje, siatkówka plażowa, siłownia
∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka, sauna
∞ salon piękności

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

w wieku 4-12 lat
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

DIZALYA PALM GARDEN HOTEL
Usytuowany niedaleko centrum Konakli jest idealnym miejscem na wy-
poczynek dla rodzin z dziećmi jak również dorosłych. Atrakcyjne zjeż-
dżalnie zapewnią świetną zabawę przy basenie, zaś pakiet All Inclusive 
pozwoli na wakacje z dala od wszelkich trosk.

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Ok. 2 km od centrum Konakli, 
ok. 12 km od Alanyi,  
ok. 120 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

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

AQUAFUN

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

78

T
U

R
C

JA
 | 

A
la

n
ya

O_050-097_TURCJA_Alanya_2019_vo_06.indd   78 26/11/2018   16:14

78



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2015 r. 
Na terenie hotelu: restauracje, bary, basen 
odkryty, zjeżdżalnia wodna, pralnia, sale 
konferencyjne.

PLAŻA
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-żwirowa 
z kamienistym zejściem do morza, 100 m 
długości. Parasole, leżaki, beach bar. Przejście do 
plaży przez ulicę.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
łazienkę, telefon, TV, balkon. 
Typy pokoi:
∞  standardowe
∞ rodzinne
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, restauracje à la carte, bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte:  turecka, włoska

INTERNET
∞  Wi-Fi w w częściach wspólnych bezpłatne

AKTY WNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, bilard, rzutki, siatkówka plażowa
∞ animacje
∞ centrum SPA, masaż, sauna, łaźnia turecka
∞ sporty wodne na plaży,  siłownia

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

SUN STAR RESORT
Kameralny hotel czeka na osoby szukające wytchnienia i  relaksu. Ho-
tel zapewnia swoim gościom usługi na najwyższym poziomie. Zachęca 
przepięknym wnętrzem i architekturą. Zajęcia animacyjne dla dzieci i do-
rosłych są dużą atrakcją tego hotelu. 

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

Kestel, 10 km od Alanyi,  
130 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



AQUAFUN

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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INCEKUM BEACH HOTEL 
Położony na półwyspie, tuż przy piaszczystej plaży, w otoczeniu sosno-
wego lasu. Zapewni czas wolny dla dzieci, dzięki miniklubowi z profesjo-
nalnymi animatorami, brodzikiem i placem zabaw, a także dla dorosłych 
oferując centrum SPA, kort tenisowy i boisko do piłki nożnej. 

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Incekum,  
30 km od Alanyi,  
110 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 3 bary, room 
service, sala konferencyjna, pralnia, basen kryty, 
basen odkryty, 3 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczy-
sto-żwirowa, 300 m długości. Parasole, leżaki, 
ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane są w 12 blokach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy i herbaty, TV, telefon, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe
∞ rodzinne
∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 2 à la carte, 3 bary
All Inclusive 
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

 przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞  pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte:  rybna, włoska

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞  plac zabaw,  2 brodziki
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

AQUAFUN

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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 3 bary, pralnia, 
sala konferencyjna, basen odkryty.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa oraz 
w formie platformy i pomostu, 80 m długości. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  ekonomiczne dla max 3 os. 
 ∞ standardowe dla max 3 os. 
 ∞ rodzinne dla max 4 os. 
 ∞ przystosowany dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja, 3 bary 
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, obiad, kolacja,  przekąski, podwie-
czorek, późny posiłek

 ∞  lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu płatne
 ∞ Wi-Fi przy basenie i na plaży bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, siatkówka plażowa
 ∞ sauna, łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy, rzutki
 ∞ animacje
 ∞ centrum SPA, masaż, salon piękności
 ∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  brodzik,  plac zabaw
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-10 lat

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

MIAROSA INCEKUM WEST 
RESORT

Położony na klifie, gdzie błękit morza spotyka się z zielenią lasów pinio-
wych. Polecany szczególnie dla par ze względu na malownicze widoki 
o zachodzie słońca oraz romantyczne ścieżki do spacerowania.

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

Incekum,  
3 km od Avsallar,  
99 km od lotniska Antalyi 

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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INCEKUM BEACH HOTEL 
Położony na półwyspie, tuż przy piaszczystej plaży, w otoczeniu sosno-
wego lasu. Zapewni czas wolny dla dzieci, dzięki miniklubowi z profesjo-
nalnymi animatorami, brodzikiem i placem zabaw, a także dla dorosłych 
oferując centrum SPA, kort tenisowy i boisko do piłki nożnej. 

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Incekum,  
30 km od Alanyi,  
110 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 3 bary, room 
service, sala konferencyjna, pralnia, basen kryty, 
basen odkryty, 3 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczy-
sto-żwirowa, 300 m długości. Parasole, leżaki, 
ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane są w 12 blokach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy i herbaty, TV, telefon, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe
∞ rodzinne
∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 2 à la carte, 3 bary
All Inclusive 
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

 przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞  pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte:  rybna, włoska

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞  plac zabaw,  2 brodziki
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

AQUAFUN

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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1998 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, sale konfe-
rencyjne, basen kryty, basen odkryty, zjeżdżalnia 
wodna.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-
-żwirowa, 200 m długości, wyróżniona certyfika-
tem Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane są w 8 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, minibar, sejf, łazienkę, 
TV, telefon, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ rodzinne dla max 4 os.
 ∞ dla niepełnosprawnych dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i à la carte, bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
 ∞ lokalne i wybrane importowane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe 
Restauracje à la carte:  rybna, włoska, turecka

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  2 korty tenisowe, tenis stołowy, rzutki, bilard
 ∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
 ∞ siłownia, aerobik, miniboisko do piłki nożnej
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ łaźnia turecka, sauna
 ∞ centrum SPA, masaż, salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat

 ∞ plac zabaw, brodzik
 ∞ krzesełko dla dzieci w restauracji głównej
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka i opiekunki
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat i opiekunka

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

ok. 1 km od Okurcalar,  
25 km od Side, 35 km od Alanyi, 
90 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



JUSTINIANO CLUB  
PARK CONTI

Usytuowany wśród zieleni hotel z malowniczym widokiem na błękitne mo-
rze. Idealne miejsce na odpoczynek dla par oraz rodzin z dziećmi. Na gości 
czeka sporo atrakcji sportowych oraz pyszne posiłki z całego świata.

Przykładowy pokój

AQUAFUN

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

ALL INCLUSIVE

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2016 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 3 bary, room 
service, basen kryty, 2 baseny odkryte, 5 zjeż-
dżalni wodnych, sala konferencyjna, sejf 
w recepcji, pralnia.

PLAŻA
150 od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa 
z platformą i pomostem, 50 m długości. Parasole, 
leżaki, ręczniki, pawilony, bar na plaż. Dojście do 
plaży ulicą i przejściem podziemnym.

POKOJE
Zlokalizowane są w sześciopiętrowym budyn-
ku. Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, telefon, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 4 os.
∞  deluxe dla max 3 os. 
∞ rodzinne
∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i à la carte, 3 bary
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞  przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  rybna/turecka

INTERNET
∞  Wi-Fi w hotelu płatne
∞  Kawiarenka internetowa płatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, aerobik
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ animacje, dyskoteka
∞ centrum SPA i talasoterapii, masaż, jacuzzi
∞ salon piękności, łaźnia turecka, sauna
∞ bilard, cymbergaj, tenis stołowy, rzutki
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  2 brodziki,  zjeżdżalnie wodne, 2 place zabaw
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat oraz  minidisco
∞  menu i krzesełka dla dzieci
∞  możliwość wypożyczenia wózków dziecięcych
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

THE LUMOS DELUXE RESORT 
HOTEL & SPA

Położony niedaleko plaży i miasta hotel. Komfortowo wyposażone pokoje, 
eleganckie wnętrza, kompleks basenów ze zjeżdżalniami.

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

ok. 3 km od Mahmutlar,  
ok. 10 km od Alanyi,  
ok. 135 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1998 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, sale konfe-
rencyjne, basen kryty, basen odkryty, zjeżdżalnia 
wodna.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-
-żwirowa, 200 m długości, wyróżniona certyfika-
tem Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane są w 8 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, minibar, sejf, łazienkę, 
TV, telefon, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ rodzinne dla max 4 os.
 ∞ dla niepełnosprawnych dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i à la carte, bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
 ∞ lokalne i wybrane importowane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe 
Restauracje à la carte:  rybna, włoska, turecka

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  2 korty tenisowe, tenis stołowy, rzutki, bilard
 ∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
 ∞ siłownia, aerobik, miniboisko do piłki nożnej
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ łaźnia turecka, sauna
 ∞ centrum SPA, masaż, salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat

 ∞ plac zabaw, brodzik
 ∞ krzesełko dla dzieci w restauracji głównej
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka i opiekunki
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat i opiekunka

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

ok. 1 km od Okurcalar,  
25 km od Side, 35 km od Alanyi, 
90 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



JUSTINIANO CLUB  
PARK CONTI

Usytuowany wśród zieleni hotel z malowniczym widokiem na błękitne mo-
rze. Idealne miejsce na odpoczynek dla par oraz rodzin z dziećmi. Na gości 
czeka sporo atrakcji sportowych oraz pyszne posiłki z całego świata.

Przykładowy pokój

AQUAFUN

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

ALL INCLUSIVE

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

8383coralove lato
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2017 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 4 bary, 
6 basenów odkrytych, 1 kryty, 6 zjeżdżalni, 2 sale 
konferencyjne, pralnia.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 275 m dłu-
gości. Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe
 ∞  rodzinne
 ∞ superior
 ∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE 
restauracja główna, 2 à la carte, 5 barów
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
 ∞  wybrane importowane i lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: owoce morza, kebab 

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, centrum SPA, masaż
 ∞  4 korty tenisowe, koszykówka, siatkówka
 ∞  animacje,  dyskoteka, aerobik
 ∞  sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞  tenis stołowy, rzutki, bilard
 ∞  siatkówka plażowa,  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  plac zabaw,  brodzik, zjeżdżalnie wodne 
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat

 ∞  możliwość wypożyczenia wózka
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do lat 2

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

Türkler Mah, 2 km od 
Avallar, 98 km od lotniska 
w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



LONICERA  
RESORT & SPA HOTEL

Nowy hotel z kompleksem basenów w tym jeden wyjątkowo duży, aqu-
aparkiem, animacjami dla dorosłych i dla dzieci oraz zróżnicowana oferta 
sportowo-rekreacyjna zachęcają do aktywnego spędzania czasu.

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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KAHYA RESORT AQUA & SPA
Raj dla wielbicieli wodnych szaleństw w każdym wieku. Aquapark, base-
ny, brodzik ze zjeżdżalnią dla dzieci oraz plaża zachęcają do aktywności. 
Po dniu pełnym szaleństw na chwile relaksu zapraszają liczne bary, re-
stauracje oraz wieczorne programy animacyjne.

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

Payallar, 4 km od Konakli, 
110 km od lotniska w Antalyi 

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2012 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 6 barów, sala 
konferencyjna, 5 zjeżdżalni wodnych, 2 baseny, 
room service, pralnia.

PLAŻA
50 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwiro-
wa, 150 m długości. Parasole, leżaki, ręczniki. 
Dojście do plaży tunelem.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon, sejf, 
minibar, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe 
∞  rodzinne
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 2 à la carte, 6 barów
All Inclusive 
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞  przekąski, lody, podwieczorek, późny posiłek
∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
∞  pakiety urodzinowe i dla nowożeńców
Restauracje à la carte:  turecka, rybna

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, sauna, masaż, jacuzzi
∞  tenis stołowy,  siatkówka plażowa, rzutki,  bilard
∞  miniboisko do piłki nożnej, minigolf
∞  animacje, dyskoteka,  aerobik
∞  centrum SPA, salon piękności 
∞  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  brodzik, plac zabaw
∞  animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-6 lat
∞  możliwość wypożyczenia wózka
∞  krzesełko dla dziecka w restauracji głównej

ALL INCLUSIVE AQUAFUN

Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2017 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 4 bary, 
6 basenów odkrytych, 1 kryty, 6 zjeżdżalni, 2 sale 
konferencyjne, pralnia.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 275 m dłu-
gości. Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe
 ∞  rodzinne
 ∞ superior
 ∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE 
restauracja główna, 2 à la carte, 5 barów
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
 ∞  wybrane importowane i lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: owoce morza, kebab 

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, centrum SPA, masaż
 ∞  4 korty tenisowe, koszykówka, siatkówka
 ∞  animacje,  dyskoteka, aerobik
 ∞  sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞  tenis stołowy, rzutki, bilard
 ∞  siatkówka plażowa,  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  plac zabaw,  brodzik, zjeżdżalnie wodne 
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat

 ∞  możliwość wypożyczenia wózka
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do lat 2

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

Türkler Mah, 2 km od 
Avallar, 98 km od lotniska 
w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



LONICERA  
RESORT & SPA HOTEL

Nowy hotel z kompleksem basenów w tym jeden wyjątkowo duży, aqu-
aparkiem, animacjami dla dorosłych i dla dzieci oraz zróżnicowana oferta 
sportowo-rekreacyjna zachęcają do aktywnego spędzania czasu.

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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KATYA HOTEL
Kameralny hotel doskonale zlokalizowany w pobliżu głównego deptaku, 
sklepów i restauracji. Niedaleko hotelu znajduje się bazar, który otwarty 
jest w wybrane dni tygodnia. Niewątpliwym atutem tego obiektu są rów-
nież smaczne i urozmaicone posiłki oraz bogata infrastruktura. 

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Obagol, 
2,5 km od Alanyi,  
120 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 3 bary, room 
service, pralnia, 2 sale konferencyjne, centrum 
biznesowe, basen kryty, 3 baseny odkryte, 
2 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
50 m od hotelu, wydzielona część plaży pu-
blicznej, piaszczysto-żwirowa, 250 m długo-
ści. Przejście do plaży przez ulicę lub tunelem. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane w 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna i 2 à la carte, 3 bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie
∞ obiad, kolacja, przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: meksykańska, 
śródziemnomorska

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ animacje
∞ centrum SPA, masaż, jacuzzi, salon piękności
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie 

dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw, brodzik
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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GALERI RESORT HOTEL
Położony przy plaży zapewnia komfortowy wypoczynek w  popularnym, 
nadmorskim kurorcie Okurcalar. Na uwagę zasługują wygodne pokoje, re-
stauracje à la carte serwujące wyśmienite posiłki, hotelowe baseny, zjeż-
dżalnie, bliskość plaż oraz zadbany, zielony teren i piękne palmy.

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Okurcalar, 12 km od Avsallar,  
33 km od Side, 35 km od Alanyi, 
90 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1996 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 4 bary, 
kawiarnia, room service, basen kryty, basen 
odkryty, 3 zjeżdżalnie wodne, pralnia, 2 sale 
konferencyjne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-
-żwirowa, 100 m długości. Wspólne zadaszenie 
z materiału, leżaki, ręczniki plażowe.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i w anek-
sie. Wyposażone w klimatyzację indywidualną, 
sejf, minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon/taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞  large z łóżkiem piętrowym dla max 4 os.
 ∞  suity rodzinne dla max 4 os.
 ∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 4 bary
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 
 ∞  przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
 ∞  lokalne oraz wybrane importowane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞  pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte:  rybna, turecka, włoska

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, sauna, łaźnia turecka
 ∞ cymbergaj, rzutki, bilard
 ∞  kort tenisowy,  tenis stołowy, minigolf
 ∞  koszykówka, siatkówka plażowa
 ∞  aerobik, animacje, dyskoteka
 ∞  salon piękności, centrum SPA, masaż

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

Przykładowy pokój

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

86

T
U

R
C

JA
 | 

A
la

n
ya

O_050-097_TURCJA_Alanya_2019_vo_06.indd   86 26/11/2018   16:15

86



KATYA HOTEL
Kameralny hotel doskonale zlokalizowany w pobliżu głównego deptaku, 
sklepów i restauracji. Niedaleko hotelu znajduje się bazar, który otwarty 
jest w wybrane dni tygodnia. Niewątpliwym atutem tego obiektu są rów-
nież smaczne i urozmaicone posiłki oraz bogata infrastruktura. 

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Obagol, 
2,5 km od Alanyi,  
120 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 3 bary, room 
service, pralnia, 2 sale konferencyjne, centrum 
biznesowe, basen kryty, 3 baseny odkryte, 
2 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
50 m od hotelu, wydzielona część plaży pu-
blicznej, piaszczysto-żwirowa, 250 m długo-
ści. Przejście do plaży przez ulicę lub tunelem. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane w 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna i 2 à la carte, 3 bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie
∞ obiad, kolacja, przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: meksykańska, 
śródziemnomorska

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ animacje
∞ centrum SPA, masaż, jacuzzi, salon piękności
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie 

dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw, brodzik
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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ARMAS GREEN FUGLA BEACH
Hotel położony nad morzem oferuje wakacje All Inclusive. W ciągu dnia 
można odpoczywać przy odkrytym basenie lub nad morzem. W ramach re-
laksu dostępne jest centrum SPA, sauna i masaż. Hotel dysponuje sprzętem 
do sportów w dzień oraz zapewnia rozrywkę podczas wieczornych animacji.

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat 
2. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

Obagol, 2 km od Alanyi,  
127 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, pralnia, 
centrum biznesowe, basen odkryty, 2 zjeżdżal-
nie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 150 m długo-
ści. Parasole, leżaki, ręczniki plażowe.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, TV, telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski
 ∞ podwieczorek, lody, kolacja, późny posiłek
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
 ∞ pakiety dla nowożeńców 

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby płatne
 ∞ Wi-Fi w częściach wspólnych płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, aerobik
 ∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka, sauna
 ∞ kort tenisowy, sporty wodne na plaży

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

Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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DRITA HOTEL RESORT & SPA 
Do niewątpliwych zalet hotelu należy jego położone – w cichej, spokoj-
nej okolicy, blisko plaży i morza. Dzięki dogodnemu dojazdowi do Alanyi, 
można zobaczyć słynną plażę Kleopatry, zwiedzić malowniczą twierdzę, 
górującą nad miastem oraz odkryć bogate życie nocne i klubowe.

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Kargıcak,  
16 km od Alanyi,  
142 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, bar, room 
service, pralnia, basen odkryty, zjeżdżalnia 
wodna.

PLAŻA
50 m od hotelu, wydzielona część plaży publicz-
nej z pomostem, piaszczysto-żwirowa, 50 m dłu-
gości, odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki. 

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, minibar, sejf, tele-
fon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞ rodzinne dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, à la carte, bar
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski, 
podwieczorek, kolacja, późny posiłek

 ∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: śródziemnomorska

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  tenis stołowy
 ∞ rzutki
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ aerobik
 ∞ sporty wodne na plaży
 ∞ centrum SPA
 ∞ masaż
 ∞ jacuzzi
 ∞ łaźnia turecka
 ∞ salon piękności
 ∞ sauna

Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H AQUAFUN
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ARMAS GREEN FUGLA BEACH
Hotel położony nad morzem oferuje wakacje All Inclusive. W ciągu dnia 
można odpoczywać przy odkrytym basenie lub nad morzem. W ramach re-
laksu dostępne jest centrum SPA, sauna i masaż. Hotel dysponuje sprzętem 
do sportów w dzień oraz zapewnia rozrywkę podczas wieczornych animacji.

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat 
2. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

Obagol, 2 km od Alanyi,  
127 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, pralnia, 
centrum biznesowe, basen odkryty, 2 zjeżdżal-
nie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 150 m długo-
ści. Parasole, leżaki, ręczniki plażowe.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, TV, telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski
 ∞ podwieczorek, lody, kolacja, późny posiłek
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
 ∞ pakiety dla nowożeńców 

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby płatne
 ∞ Wi-Fi w częściach wspólnych płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, aerobik
 ∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka, sauna
 ∞ kort tenisowy, sporty wodne na plaży

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

Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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KRIZANTEM HOTEL
Hotel lubiany przez Gości ze względu na przyjazną atmosferę oraz po-
mocną i miłą obsługę. Jest to dobry, solidny czterogwiazdkowy obiekt, 
którego jakość jest wprost proporcjonalna do ceny.

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Obagol, 2 km od Alanyi,  
127 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony w 2004 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 3 bary, room 
service, 3 baseny odkryte, zjeżdżalnia wodna, 
sala konferencyjna, pralnia.

PLAŻA
20 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwiro-
wa z kamienistym zejściem do morza, 250 m 
długości. Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży. 
Przejście do plaży przez ulicę lub tunelem.

POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, ła-
zienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞  rodzinne dla max 4 os.
 ∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 3 bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  przekąski, podwieczorek i lody
 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia,  łaźnia turecka,  masaż,  sauna
 ∞ miniboisko do piłki nożnej
 ∞  tenis stołowy, rzutki,  bilard
 ∞  siatkówka plażowa,  animacje, aerobik

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

Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

9191coralove lato

T
U

R
C

JA
 | 

A
la

n
ya

O_050-097_TURCJA_Alanya_2019_vo_06.indd   91 26/11/2018   16:18

SIMPLY FINE HOTEL ALIZE 
Czterogwiazdkowy hotel zlokalizowany niedaleko plaży i znanego nad-
morskiego kurortu Alanya. Polecany na spokojne wakacje nad Morzem 
Śródziemnym.

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 7 lat

 Lokalizacja:

2 km od Alanyi,  
130 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony w 2018 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, room 
service, pralnia, basen, zjeżdżalnia wodna.

PLAŻA
200 m do hotelu, publiczna, piaszczysto-żwiro-
wa. Parasole, leżaki.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, TV, telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, bar
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, obiad, przekąski, podwieczorek, 
kolacja

 ∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  tenis stołowy, rzutki
 ∞ centrum SPA, masaż, sauna
 ∞ łaźnia turecka
 ∞ sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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KRIZANTEM HOTEL
Hotel lubiany przez Gości ze względu na przyjazną atmosferę oraz po-
mocną i miłą obsługę. Jest to dobry, solidny czterogwiazdkowy obiekt, 
którego jakość jest wprost proporcjonalna do ceny.

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Obagol, 2 km od Alanyi,  
127 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony w 2004 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 3 bary, room 
service, 3 baseny odkryte, zjeżdżalnia wodna, 
sala konferencyjna, pralnia.

PLAŻA
20 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwiro-
wa z kamienistym zejściem do morza, 250 m 
długości. Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży. 
Przejście do plaży przez ulicę lub tunelem.

POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, ła-
zienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞  rodzinne dla max 4 os.
 ∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 3 bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  przekąski, podwieczorek i lody
 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia,  łaźnia turecka,  masaż,  sauna
 ∞ miniboisko do piłki nożnej
 ∞  tenis stołowy, rzutki,  bilard
 ∞  siatkówka plażowa,  animacje, aerobik

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

Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, basen 
odkryty, zjeżdżalnia wodna, pralnia.

PLAŻA
450 m od hotelu, prywatna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży. Dojście 
do plaży ulicą.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym 
i w 4 aneksach. Wyposażone w klimatyzację 
indywidualną, sejf, minibar, TV, telefon, łazienkę, 
balkon lub bez balkonu. 
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 4 os. 
 ∞ standardowe ekonomiczne dla max 3 os. 
 ∞ rodzinne dla max 5 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, bar
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 
 podwieczorek, przekąski, późny posiłek

 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

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

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat

 ∞  plac zabaw,  brodzik
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

BLUE WAVE SUITE HOTEL
Idealnie zlokalizowany, miejski hotel, blisko plaży i  centrum turystycz-
nego miasta Obagol. Hotel jest w sąsiedztwie licznych barów, sklepów 
i restauracji. Z pobliskiego przystanku autobusowego łatwo można do-
jechać do centrum Alanyi dolmuszami lub taksówką. 

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

Obagol,  
2 km od Alanyi,  
125 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1992 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 3 bary, 2 sale kon-
ferencyjne, pralnia, 2 baseny odkryte, 4 zjeżdżalnie 
wodne.

PLAŻA
100 m od hotelu, prywatna z pomostem, piasz-
czysto-żwirowa, 100 m długości. Przejście do 
plaży przez ulicę lub tunelem. Parasole, leżaki, 
bar na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞  dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 3 bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  przekąski, podwieczorek
 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
 ∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, sauna, łaźnia turecka 
 ∞ aerobik,  masaż
 ∞  siatkówka, tenis stołowy, rzutki,  bilard
 ∞ animacje

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat

 ∞  plac zabaw,  2 brodziki, zjeżdżalnia wodna
 ∞  krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

BLUE FISH HOTEL
Kameralny hotel oferuje swoim Gościom miłą i przyjazną atmosferę, bli-
skość plaży z  pomostem oraz zadbane pokoje. Baseny oraz zjeżdżalnie 
wodne, animacje i zajęcia w miniklubie dla najmłodszych oraz różnorod-
ność miejskich rozrywek sprawią, że wakacje tutaj będą ciekawe i udane.

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

4 km od Konakli, 7 km od 
Alanyi, 125 km od lotniska 
w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, basen 
odkryty, zjeżdżalnia wodna, pralnia.

PLAŻA
450 m od hotelu, prywatna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży. Dojście 
do plaży ulicą.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym 
i w 4 aneksach. Wyposażone w klimatyzację 
indywidualną, sejf, minibar, TV, telefon, łazienkę, 
balkon lub bez balkonu. 
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 4 os. 
 ∞ standardowe ekonomiczne dla max 3 os. 
 ∞ rodzinne dla max 5 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, bar
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 
 podwieczorek, przekąski, późny posiłek

 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

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

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat

 ∞  plac zabaw,  brodzik
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

BLUE WAVE SUITE HOTEL
Idealnie zlokalizowany, miejski hotel, blisko plaży i  centrum turystycz-
nego miasta Obagol. Hotel jest w sąsiedztwie licznych barów, sklepów 
i restauracji. Z pobliskiego przystanku autobusowego łatwo można do-
jechać do centrum Alanyi dolmuszami lub taksówką. 

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

Obagol,  
2 km od Alanyi,  
125 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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MAY GARDEN CLUB HOTEL
Bliskość pięknej plaży, całodzienne wyżywienie, wiele atrakcji dla dzieci 
to największe zalety tego hotelu. Jest tu duży basen, gdzie codziennie 
animatorzy przeprowadzają różne konkursy i zawody. Dodatkowo udo-
godnienia dla osób lubiących korzystać z odnowy biologicznej.

 ∞ ALL INCLUSIVE PLUS

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

Mahmultar,  
1,5 km od centrum miasta,  
13 km od Alanyi,  
148 km od lotniska w Antalyi 

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony w 2005 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 4 bary, room 
service, 3 baseny odkryte, zjeżdżalnia wodna, 
sala konferencyjna, pralnia, sejf w recepcji.
Program animacyjny oraz zaplecze rekreacyjno-
-sportowe dla osób aktywnych.

PLAŻA
50 m od hotelu, wydzielona część plaży pu-
blicznej, piaszczysto-żwirowa, 50 m długości. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są . Wyposażone w klimatyzację, 
minibar, sejf, TV, telefon, łazienkę, balkon. 
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞  suity dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 2 bary
All Inclusive Plus (24h)
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  łaźnia turecka,  masaż,  sauna
 ∞  tenis stołowy, rzutki,  bilard, cymbergaj
 ∞ aerobik, animacje
 ∞  siatkówka plażowa

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

Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUNALL INCLUSIVE PLUS 24H

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.
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CLUB DIZALYA HOTEL
Czterogwiazdkowy hotel blisko centrum Konakli to doskonałe miejsce na 
wypoczynek. Zjeżdżalnie wodne, baseny, atrakcje dla dzieci i dorosłych 
oraz malownicza plaża przy hotelu zapewnią świetną zabawę miłośni-
kom wodnych szaleństw.

ALL INCLUSIVE HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 3 bary, sala kon-
ferencyjna, pralnia, windy, 3 baseny odkryte, 
2 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczy-
sto-żwirowa, 50 m długości, odznaczona certy-
fikatem Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, 
bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w 9 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, TV, 
telefon, łazienkę, balkon. 
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max. 4 os.
∞ ekonomiczne dla dla max. 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ villa dla max 4 os. 
∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 3 bary
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad,  przekąski, kolacja, podwieczorek
∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞  pakiety dla nowożeńców

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia,  masaż, sauna, łaźnia turecka
∞  tenis stołowy,  cymbergaj, minigolf, bilard
∞ siatkówka plażowa,  kort tenisowy
∞  animacje
∞  centrum SPA, salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞   plac zabaw, brodzik
∞  miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞  minidisco

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Ok. 3 km od centrum Konakli, 
ok. 120 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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MAY GARDEN CLUB HOTEL
Bliskość pięknej plaży, całodzienne wyżywienie, wiele atrakcji dla dzieci 
to największe zalety tego hotelu. Jest tu duży basen, gdzie codziennie 
animatorzy przeprowadzają różne konkursy i zawody. Dodatkowo udo-
godnienia dla osób lubiących korzystać z odnowy biologicznej.

 ∞ ALL INCLUSIVE PLUS

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

Mahmultar,  
1,5 km od centrum miasta,  
13 km od Alanyi,  
148 km od lotniska w Antalyi 

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony w 2005 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 4 bary, room 
service, 3 baseny odkryte, zjeżdżalnia wodna, 
sala konferencyjna, pralnia, sejf w recepcji.
Program animacyjny oraz zaplecze rekreacyjno-
-sportowe dla osób aktywnych.

PLAŻA
50 m od hotelu, wydzielona część plaży pu-
blicznej, piaszczysto-żwirowa, 50 m długości. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są . Wyposażone w klimatyzację, 
minibar, sejf, TV, telefon, łazienkę, balkon. 
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞  suity dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 2 bary
All Inclusive Plus (24h)
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  łaźnia turecka,  masaż,  sauna
 ∞  tenis stołowy, rzutki,  bilard, cymbergaj
 ∞ aerobik, animacje
 ∞  siatkówka plażowa

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

Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUNALL INCLUSIVE PLUS 24H

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: Blok A - 1990 r., blok B - 1992 r. 
i blok C - 2006 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 5 barów, sala kon-
ferencyjna, 2 baseny odkryte, zjeżdżalnia wodna.

PLAŻA
15 m od hotelu, wydzielona część plaży pu-
blicznej, piaszczysto-żwirowa, 150 m długości. 
Parasole, leżaki, beach bar. Przejście do plaży 
przez ulicę lub tunelem.

POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, ła-
zienkę, telefon, TV, balkon lub brak balkonu.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe
 ∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja, 5 barów
All Inclusive 
 ∞  śniadanie późne śniadanie, obiad, przekąski, 
podwieczorek, kolacja, późny posiłek 

 ∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
 ∞  pakiety dla nowożeńców 

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, łaźnia turecka
 ∞  tenis stołowy, rzutki,  bilard
 ∞  siatkówka plażowa,  sporty wodne na plaży
 ∞  aerobik, animacje,  dyskoteka
 ∞  centrum SPA, sauna, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat

 ∞  plac zabaw, 2 brodziki
 ∞ krzesełka w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

BONE CLUB HOTEL SVS
Otoczony zadbanym ogrodem położony przy szerokiej, piaszczystej pla-
ży. Usytuowany w miejscowości Mahmutlar dzięki czemu stanowi dosko-
nałą bazę wakacyjną dla spragnionych rozrywek ale też tych, którzy chcą 
wypocząć wsłuchując się w szum fal błękitnego Morza Śródziemnego.

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

1 km od centrum Mahmutlar,  
140 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 5 barów, 2 sale 
konferencyjne, 4 baseny odkryte, 2 baseny 
kryte, 7 zjeżdżalni wodnych, pralnia.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 275 m 
długości. Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane są w 6 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, 
łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe
∞  rodzinne
∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 2 à la carte, 5 barów
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek
∞  przekąski, podwieczorek, lody
∞  lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:  rybna, turecka

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia,  sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞  4 korty tenisowe,  lekcje tenisa
∞  tenis stołowy, rzutki,  bilard, cymbergaj
∞  koszykówka, siatkówka
∞  aerobik, animacje,  dyskoteka
∞  centrum SPA, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  4 brodziki, zjeżdżalnie wodne, plac zabaw
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞   łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞  krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  możliwość wypożyczenia wózka

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

2 km od centrum Avsallar,  
20 km od Alanyi,  
100 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



LONICERA WORLD HOTEL 
Położony nad piękną zatoką Fugla, w Incekum – popularnym nadmor-
skim kurorcie w rejonie Alanyi, gdzie piaszczyste plaże i krystalicznie czy-
ste wody tworzą jeden z  najbardziej popularnych odcinków wybrzeża 
Riwiery Tureckiej.

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: Blok A - 1990 r., blok B - 1992 r. 
i blok C - 2006 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 5 barów, sala kon-
ferencyjna, 2 baseny odkryte, zjeżdżalnia wodna.

PLAŻA
15 m od hotelu, wydzielona część plaży pu-
blicznej, piaszczysto-żwirowa, 150 m długości. 
Parasole, leżaki, beach bar. Przejście do plaży 
przez ulicę lub tunelem.

POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, ła-
zienkę, telefon, TV, balkon lub brak balkonu.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe
 ∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja, 5 barów
All Inclusive 
 ∞  śniadanie późne śniadanie, obiad, przekąski, 
podwieczorek, kolacja, późny posiłek 

 ∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
 ∞  pakiety dla nowożeńców 

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, łaźnia turecka
 ∞  tenis stołowy, rzutki,  bilard
 ∞  siatkówka plażowa,  sporty wodne na plaży
 ∞  aerobik, animacje,  dyskoteka
 ∞  centrum SPA, sauna, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat

 ∞  plac zabaw, 2 brodziki
 ∞ krzesełka w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

BONE CLUB HOTEL SVS
Otoczony zadbanym ogrodem położony przy szerokiej, piaszczystej pla-
ży. Usytuowany w miejscowości Mahmutlar dzięki czemu stanowi dosko-
nałą bazę wakacyjną dla spragnionych rozrywek ale też tych, którzy chcą 
wypocząć wsłuchując się w szum fal błękitnego Morza Śródziemnego.

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

1 km od centrum Mahmutlar,  
140 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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SIDE

100 OTIUM ECO CLUB SIDE 5 X X X 2-13 2-13

104 OTIUM HOTEL SEVEN SEAS 5 X X X X 2-13 2-13

108 CLUB HOTEL TURAN PRINCE WORLD 5 X X X X 2-6

110 CLUB SIDE COAST HOTEL 5 X X X 2-13

112 DIAMOND PREMIUM  HOTEL & SPA 5 X X X 2-13

114 WATER SIDE RESORT & SPA 5 X X X 2-13 2-13

115 SENTIDO TURAN PRINCE 5 X X X X 2-12

116 SEA PLANET RESORT & SPA 5 X X X X 2-14

117 SEA WORLD HOTEL RESORT & SPA 5 X X X X 2-14

118 ALI BEY RESORT 5 X X X X 2-13

119 ALI BEY PARK 5HV X X X X 2-13

120 SIDE PREMIUM HOTEL 5 X X X 2-13 2-13

122 SUNIS EVREN BEACH RESORT HOTEL & SPA 5 X X X X 2-14

123 SUNIS ELITA BEACH RESORT HOTEL & SPA 5 X X X X 2-15

124 DIAMOND BEACH HOTEL & SPA 5 X X X 2-13

125 DIAMOND ELITE HOTEL & SPA 5 X X X ADULT ONLY

126 TERRACE ELITE RESORT 5 X X X 2-13

127 TERRACE BEACH RESORT HOTEL 5 X X X X 2-13

128 MARITIM SARAY REGENCY 5 X X 2-14 2-14

129 SIDE VALENTINE RESORT & SPA 5 X X ADULT ONLY

130 MAYA WORLD HOTEL 5 X X X 2-12

131 KIRMAN SIDEMARIN BEACH & SPA 5 X X X X 2-10

132 ARMAS BELLA SUN 4 X X X 2-14 2-14

133 MAYA GOLF HOTEL 4HV X X X 2-12

Manavgat

Club Hotel Turan Prince World

Maritim Saray Regency

Sunis Elita Beach Resort Hotel & Spa

Okurcalar

Side Premium Hotel

Diamond Elite Hotel & Spa

Sunis Evren Beach Resort Hotel & Spa
Terrace Beach Resort Hotel

Maya Golf Hotel
Maya World Hotel

Ali Bey ResortArmas Bella Sun
Kirman Sidemarin Beach & Spa

Side Valentine Resort & Spa

Diamond Beach Hotel & Spa

Sentido Turan Prince

Water Side Resort & Spa

Diamond Premium Hotel & Spa

Ali Bey Park

Sea World Hotel Resort & Spa

Sea Planet Resort & Spa

Otium Hotel Seven Seas

Otium Eco Club Side

Terrace Elite Resort

Club Side Coast Hotel
SIDE

M o r z e  Ś r ó d z i e m n e

Szerokie, piaszczyste plaże, lazurowe morze 
oraz bogactwo zabytków z czasów antycznych 
jak magnes przyciąga turystów w rejon Side. 
To urokliwe miasteczko było już popularnym 
w czasach antycznych, wakacje spędzała tu sama 
królowa Kleopatra wraz z Markiem Antoniuszem.

LISTA HOTELI
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Side

Plażowanie z widokiem na historię 
W sezonie wakacyjnym kurort jest istnym centrum turystycznym. 
Piękne wybrzeże z piaszczystymi plażami i nowoczesnymi hotelami, 
przyciąga koneserów słonecznych kąpieli z całego świata.

W blasku gwiazd
Wieczorową porą warto powrócić do Side, by usiąść w portowej 
knajpce, napić się wybornego tureckiego wina i zjeść wyśmienite 
owoce morza. Pod osłoną nocy, miasto jest pięknie oświetlone i roz-
tacza wokół siebie romantyczną aurę.

  Ruiny Agory, teatru i greckiej świątyni 
Apolla oraz jego siostry Artemidy

  Ulica kolumnowa
  Wodospady w Manavgacie
  Zielony Kanion
  Spacer nad rzeką Manavgat
  Bazar w Manavgacie

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

T
U

R
C

JA

98

O_048-187_Turcja_Regiony_04.indd   98 30/11/2018   17:39

98



S
T

A
N

D
A

R
D

A
LL

 I
N

C
LU

S
IV

E

P
R

Z
Y

 P
L

A
Ż

Y

Z
J

E
Ż

D
Ż

A
LN

IE

W
I-

FI
 G

R
A

T
IS

1.
 D

Z
IE

C
K

O
 P

O
B

Y
T

 
W

 H
O

T
E

LU
 G

R
A

T
IS

 
(W

IE
K

)

2
. D

Z
IE

C
K

O
 P

O
B

Y
T

 
W

 H
O

T
E

LU
 G

R
A

T
IS

 
(W

IE
K

)

SIDE

100 OTIUM ECO CLUB SIDE 5 X X X 2-13 2-13

104 OTIUM HOTEL SEVEN SEAS 5 X X X X 2-13 2-13

108 CLUB HOTEL TURAN PRINCE WORLD 5 X X X X 2-6

110 CLUB SIDE COAST HOTEL 5 X X X 2-13

112 DIAMOND PREMIUM  HOTEL & SPA 5 X X X 2-13

114 WATER SIDE RESORT & SPA 5 X X X 2-13 2-13

115 SENTIDO TURAN PRINCE 5 X X X X 2-12

116 SEA PLANET RESORT & SPA 5 X X X X 2-14

117 SEA WORLD HOTEL RESORT & SPA 5 X X X X 2-14

118 ALI BEY RESORT 5 X X X X 2-13

119 ALI BEY PARK 5HV X X X X 2-13

120 SIDE PREMIUM HOTEL 5 X X X 2-13 2-13

122 SUNIS EVREN BEACH RESORT HOTEL & SPA 5 X X X X 2-14

123 SUNIS ELITA BEACH RESORT HOTEL & SPA 5 X X X X 2-15

124 DIAMOND BEACH HOTEL & SPA 5 X X X 2-13

125 DIAMOND ELITE HOTEL & SPA 5 X X X ADULT ONLY

126 TERRACE ELITE RESORT 5 X X X 2-13

127 TERRACE BEACH RESORT HOTEL 5 X X X X 2-13

128 MARITIM SARAY REGENCY 5 X X 2-14 2-14

129 SIDE VALENTINE RESORT & SPA 5 X X ADULT ONLY

130 MAYA WORLD HOTEL 5 X X X 2-12

131 KIRMAN SIDEMARIN BEACH & SPA 5 X X X X 2-10

132 ARMAS BELLA SUN 4 X X X 2-14 2-14

133 MAYA GOLF HOTEL 4HV X X X 2-12

Manavgat

Club Hotel Turan Prince World

Maritim Saray Regency

Sunis Elita Beach Resort Hotel & Spa

Okurcalar

Side Premium Hotel

Diamond Elite Hotel & Spa

Sunis Evren Beach Resort Hotel & Spa
Terrace Beach Resort Hotel

Maya Golf Hotel
Maya World Hotel

Ali Bey ResortArmas Bella Sun
Kirman Sidemarin Beach & Spa

Side Valentine Resort & Spa

Diamond Beach Hotel & Spa

Sentido Turan Prince

Water Side Resort & Spa

Diamond Premium Hotel & Spa

Ali Bey Park

Sea World Hotel Resort & Spa

Sea Planet Resort & Spa

Otium Hotel Seven Seas

Otium Eco Club Side

Terrace Elite Resort

Club Side Coast Hotel
SIDE

M o r z e  Ś r ó d z i e m n e

Szerokie, piaszczyste plaże, lazurowe morze 
oraz bogactwo zabytków z czasów antycznych 
jak magnes przyciąga turystów w rejon Side. 
To urokliwe miasteczko było już popularnym 
w czasach antycznych, wakacje spędzała tu sama 
królowa Kleopatra wraz z Markiem Antoniuszem.

LISTA HOTELI
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OTIUM ECO CLUB SIDE
Szukasz idealnego miejsca na rodzinne wakacje? Dobrze trafiłeś! Otium 
Eco Club Side to doskonały wybór dla rodzin z dziećmi, które poczują się tu 
jak w domu. To miejsce, do którego Goście chcą wracać w każde wakacje. 

Dzięki hotelowemu „Światu Dziecka” z polskimi animacjami oraz dobrze 
rozbudowanej infrastrukturze hotelu, na małych podróżników czeka tu cała 
masa atrakcji: mnóstwo miejsca do biegania w ogrodzie, zacieniony plac 
zabaw, gdzie radosna zabawa nie ma końca, baseny, brodziki, zjeżdżalnie, 
na których mogą bawić się całymi dniami pod czujnym okiem wyspecjali-
zowanych ratowników, minilunapark, gdzie ich świat zawiruje, hobby ogród 
z kwiatami i roślinami oraz co najważniejsze wieczorne minidisco, podczas 
którego zaprezentują zdobyte w czasie animacji umiejętności. 

A kiedy pociechy będą spędzać aktywnie czas pod bacznym okiem ani-
matorów, rodzice będą mieć czas dla siebie, bo wakacje są nie tylko dla 
dzieci! Na rodziców czeka tu bogaty program animacji, basen relaksacyjny, 
SPA z ofertą zabiegów dla duszy i ciała oraz wieczorne show i dyskoteka.

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

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

 Lokalizacja:

Titreyengol, 8 km od 
Side, 68 km od lotniska. 
Hotel usytuowany na 
powierzchni 51 000 m2

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

Mnóstwo 
przestrzeni 

i możliwości 
spędzania czasu,

w hotelu  
i poza nim!

Lunapark

2 DZIECI
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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OTIUM ECO CLUB SIDE
Szukasz idealnego miejsca na rodzinne wakacje? Dobrze trafiłeś! Otium 
Eco Club Side to doskonały wybór dla rodzin z dziećmi, które poczują się tu 
jak w domu. To miejsce, do którego Goście chcą wracać w każde wakacje. 

Dzięki hotelowemu „Światu Dziecka” z polskimi animacjami oraz dobrze 
rozbudowanej infrastrukturze hotelu, na małych podróżników czeka tu cała 
masa atrakcji: mnóstwo miejsca do biegania w ogrodzie, zacieniony plac 
zabaw, gdzie radosna zabawa nie ma końca, baseny, brodziki, zjeżdżalnie, 
na których mogą bawić się całymi dniami pod czujnym okiem wyspecjali-
zowanych ratowników, minilunapark, gdzie ich świat zawiruje, hobby ogród 
z kwiatami i roślinami oraz co najważniejsze wieczorne minidisco, podczas 
którego zaprezentują zdobyte w czasie animacji umiejętności. 

A kiedy pociechy będą spędzać aktywnie czas pod bacznym okiem ani-
matorów, rodzice będą mieć czas dla siebie, bo wakacje są nie tylko dla 
dzieci! Na rodziców czeka tu bogaty program animacji, basen relaksacyjny, 
SPA z ofertą zabiegów dla duszy i ciała oraz wieczorne show i dyskoteka.

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

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

 Lokalizacja:

Titreyengol, 8 km od 
Side, 68 km od lotniska. 
Hotel usytuowany na 
powierzchni 51 000 m2

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

Mnóstwo 
przestrzeni 

i możliwości 
spędzania czasu,

w hotelu  
i poza nim!

Lunapark

2 DZIECI
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne
 ∞  Wi-Fi na plaży bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia,  aerobik, sauna, jacuzzi, łaźnia turecka
 ∞  2 korty tenisowe,  lekcje tenisa
 ∞  tenis stołowy, rzutki, minigolf,  bilard
 ∞  koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
 ∞  animacje, wieczorne animacje i przedstawienia
 ∞  dyskoteka, kino
 ∞  centrum SPA, masaż
 ∞  rowery
 ∞  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  polskojęzyczny animator dla dzieci 
w wieku 4-11 lat 21.04-30.09

 ∞  zajęcia w miniklubie m.in.: zajęcia plastyczne, 
gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe, 
nauka języków obcych, minidisco

 ∞  klub dla nastolatków Teenspoint
 ∞  dzieci w wieku 1-3 lat mogą 
przebywać na terenie miniklubu tylko 
pod opieką rodzica/opiekuna

 ∞  karnawał dziecięcy
 ∞  minidisco, przedstawienia z udziałem dzieci

 ∞  2 zacienione place zabaw
 ∞  5 brodzików

 ∞  3 zjeżdżalnie wodne
 ∞  ogródek sezonowy
 ∞  restauracja w miniklubie 

i w restauracji głównej
 ∞  możliwość przygotowania 

posiłków dla najmłodszych
 ∞  menu i krzesełka w restauracji

 ∞  sypialnia dla maluchów
 ∞  możliwość wypożyczenia wanienki 

i nocnika oraz baby phone
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka

 ∞  opiekunka
 ∞  pralnia dla dzieci (1 raz w tygodniu)
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ minilunapark

Królewny, czarodzieje, piraci, a nawet 
Indianie szaleją tu każdego dnia.

Nawet jeśli tylko tworzone dziecięcą 
wyobraźnią wywołują achy i ochy, 

pozostając we wspomnieniach 
przez cały kolejny rok.

DZIECIAKI RZĄDZĄ!

DZIECKO
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

DZIECKO
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

2 DZIECI
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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OTIUM ECO CLUB SIDE
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1995 r. Częściowo odnowio-
ny w 2018 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 4 bary, room 
service, pralnia, 3 sale konferencyjne, basen 
kryty, 3 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne 
oraz minilunapark.Polskojęzyczny animator 
dla dzieci oraz szeroki wybór zajęć rekre-
acyjno-sportowych dla osób aktywnych.

PLAŻA
450 m od hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysto-żwirowa, 80 m 

długości, posiada certyfikat Błękitnej Flagi. 
Wspólne zadaszenie z materiału, leżaki, ręcz-
niki, pawilony, beach bar. Do plaży kursuje bus 
hotelowy.

POKOJE
Zlokalizowane w 3 budynkach i w 17 willach. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.
 ∞  powiększone large dla max 4 os.
 ∞  child friendly dla max 4 os.
 ∞  rodzinne Villa dla max 4 os.
 ∞  suity rodzinne Villa dla max 5 os.
 ∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 4 restauracje à la carte, 
2 restauracje dla dzieci, 4 bary
All Inclusive (10:00-00:00 napoje w dyskotece 
do 02:00)
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad 
 ∞ kolacja, późny posiłek
 ∞  przekąski, podwieczorek, lody
 ∞  lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
 ∞  pakiety dla nowożeńców
 ∞  pakiety urodzinowe 
 ∞  pakiety dla Gości powracających

Restauracje à la carte:
 ∞  azjatycka
 ∞ włoska
 ∞  owoce morza
 ∞ grill & BBQ

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

Przykładowy pokój

Przykładowy pokój

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

Przykładowy pokój

Przykładowy pokój
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INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne
 ∞  Wi-Fi na plaży bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia,  aerobik, sauna, jacuzzi, łaźnia turecka
 ∞  2 korty tenisowe,  lekcje tenisa
 ∞  tenis stołowy, rzutki, minigolf,  bilard
 ∞  koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
 ∞  animacje, wieczorne animacje i przedstawienia
 ∞  dyskoteka, kino
 ∞  centrum SPA, masaż
 ∞  rowery
 ∞  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  polskojęzyczny animator dla dzieci 
w wieku 4-11 lat 21.04-30.09

 ∞  zajęcia w miniklubie m.in.: zajęcia plastyczne, 
gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe, 
nauka języków obcych, minidisco

 ∞  klub dla nastolatków Teenspoint
 ∞  dzieci w wieku 1-3 lat mogą 
przebywać na terenie miniklubu tylko 
pod opieką rodzica/opiekuna

 ∞  karnawał dziecięcy
 ∞  minidisco, przedstawienia z udziałem dzieci

 ∞  2 zacienione place zabaw
 ∞  5 brodzików

 ∞  3 zjeżdżalnie wodne
 ∞  ogródek sezonowy
 ∞  restauracja w miniklubie 

i w restauracji głównej
 ∞  możliwość przygotowania 

posiłków dla najmłodszych
 ∞  menu i krzesełka w restauracji

 ∞  sypialnia dla maluchów
 ∞  możliwość wypożyczenia wanienki 

i nocnika oraz baby phone
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka

 ∞  opiekunka
 ∞  pralnia dla dzieci (1 raz w tygodniu)
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ minilunapark

Królewny, czarodzieje, piraci, a nawet 
Indianie szaleją tu każdego dnia.

Nawet jeśli tylko tworzone dziecięcą 
wyobraźnią wywołują achy i ochy, 

pozostając we wspomnieniach 
przez cały kolejny rok.

DZIECIAKI RZĄDZĄ!

DZIECKO
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

DZIECKO
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

2 DZIECI
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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OTIUM HOTEL SEVEN SEAS
Wymarzone miejsce na udane wakacje. Już pierwszy rzut oka na 
drogę pośród palm z  widokiem na morze, uczyni wakacje w  tym 
obiekcie niezapomnianym przeżyciem. Przestronny zielony ogród, 
pełen daktylowych palm, baseny ze zjeżdżalniami, w tym crazy river, 
na której możesz być „crazy” prawie cały dzień oraz bliskość lazuro-
wego morza sprzyjają błogiemu wypoczynkowi. Podczas gdy mali 
podróżnicy będą bawić się w miniklubie z polskimi animacjami pod 
bacznym okiem animatorów, rodzice będą mogli złapać trochę odde-
chu nad basenem lub w hotelowym SPA. 

Urozmaicony program Ultra All Inclusive 24h o  tematyczną kuchnię 
z najdalszych zakątków świata, zaspokoi gusta kulinarnych smakoszy. 
Za dnia i po zmroku, dla gości hotelowych zespół wyspecjalizowanych 
animatorów przygotował bogaty program animacyjny, w tym ciekawe 
gry i zabawy na plaży oraz przy basenie, a wieczorową porą – „Show 
Time”. Ten komfortowy hotel jest idealnym miejscem na wakacje dla 
par, grupy przyjaciół, jak i dla rodzin z nastolatkami.

Ogromne 
baseny, 

multi zjeżdżalnia, 
a nawet rafting 

alejki wysadzane  
palmami dodają  

egzotyki!

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

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

 Lokalizacja:

Titreyengol,  
4 km od Manavgat,  
6 km od Side,  
ok. 70 km od lotniska w Antalyi 
ok. 75 km od Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



DZIECKO
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

Ogromne 
baseny, 

multi zjeżdżalnia, 
a nawet rafting 

alejki wysadzane  
palmami dodają  

egzotyki!

DZIECKO
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

2 DZIECI
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 
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OTIUM HOTEL SEVEN SEAS
Wymarzone miejsce na udane wakacje. Już pierwszy rzut oka na 
drogę pośród palm z  widokiem na morze, uczyni wakacje w  tym 
obiekcie niezapomnianym przeżyciem. Przestronny zielony ogród, 
pełen daktylowych palm, baseny ze zjeżdżalniami, w tym crazy river, 
na której możesz być „crazy” prawie cały dzień oraz bliskość lazuro-
wego morza sprzyjają błogiemu wypoczynkowi. Podczas gdy mali 
podróżnicy będą bawić się w miniklubie z polskimi animacjami pod 
bacznym okiem animatorów, rodzice będą mogli złapać trochę odde-
chu nad basenem lub w hotelowym SPA. 

Urozmaicony program Ultra All Inclusive 24h o  tematyczną kuchnię 
z najdalszych zakątków świata, zaspokoi gusta kulinarnych smakoszy. 
Za dnia i po zmroku, dla gości hotelowych zespół wyspecjalizowanych 
animatorów przygotował bogaty program animacyjny, w tym ciekawe 
gry i zabawy na plaży oraz przy basenie, a wieczorową porą – „Show 
Time”. Ten komfortowy hotel jest idealnym miejscem na wakacje dla 
par, grupy przyjaciół, jak i dla rodzin z nastolatkami.

Ogromne 
baseny, 

multi zjeżdżalnia, 
a nawet rafting 

alejki wysadzane  
palmami dodają  

egzotyki!

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

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

 Lokalizacja:

Titreyengol,  
4 km od Manavgat,  
6 km od Side,  
ok. 70 km od lotniska w Antalyi 
ok. 75 km od Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



DZIECKO
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

Ogromne 
baseny, 

multi zjeżdżalnia, 
a nawet rafting 

alejki wysadzane  
palmami dodają  

egzotyki!

DZIECKO
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

2 DZIECI
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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∞ muzyka na żywo 3x tydz.
∞   koszykówka, siatkówka plażowa
∞  minigolf, miniboisko do piłki nożnej
∞  aerobik, step, zumba, stretching, pilates
∞  animacje,  dyskoteka
∞  salon piękności,  centrum SPA, masaż
∞  2 korty tenisowe,  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  polskojęzyczny animator dla dzieci w wieku 

4-12 lat 21.04-30.09
∞  zajęcia w miniklubie m.in.: zajęcia plastyczne, 

gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe, 
nauka języków obcych, minidisco

∞  dzieci od 1 do 3 lat mogą przebywać na 
terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

∞ grupowa opieka nad dziećmi w wieku 2-4 lata
∞  2 brodziki, zjeżdżalnia wodna,  2 place zabaw  
∞ pokój gier i zabaw
∞ lekcje tenisa i pływania
∞  kino, ścianka wspinaczkowa
∞ restauracja dla dzieci
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  możliwość przygotowania posiłków dla 

niemowląt
∞  sypialnia dla maluchów
∞  możliwość wypożyczenia wózka,  opiekunka
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ pralnia dla dzieci

Przed dzieckiem otwiera się tu nieograniczony świat wszelkich możliwości,  
tak szerokich, jak tylko pozwoli fantazja. Może być strażakiem, batmanem 

i królewną, a nawet pobijać własne małe wielkie dziecięce ,,życiówki’’.

DZIECKO
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

DZIECKO
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

DZIECKO
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

2 DZIECI
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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OTIUM HOTEL SEVEN SEAS
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1987 r. Częściowo odnowiony 
w 2018 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 9 barów, room 
service, 5 sal konferencyjnych, pralnia, 2 baseny 
odkryte, basen ze zjeżdżalniami, szalona rzeka.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
140 m długości, posiada certyfikat Błękitnej 
Flagi. Wspólne zadaszenie z materiału, leżaki, 
ręczniki, pawilony, zacieniony plac zabaw, beach 
bar.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym i 7 bunga-
lowach. Wyposażone w klimatyzację centralną, 
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
TV, telefon, łazienkę, brak balkonu/balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 4 os.
∞  standardowe z łóżkiem piętrowym dla max 4 os.
∞  rodzinne dla max 6 os.
∞  standardowe bungalow dla max 4 os.
∞ child friendly dla max 4 os.
∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 9 barów 
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek,  przekąski, podwieczorek, lody
∞  lokalne i wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
∞  pakiety dla nowożeńców, urodzinowe, dla 

Gości powracających
Restauracje à la carte:  rybna, azjatycka,  turecka 

INTERNET
∞  Wi-Fi w hotelu i na plaży bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞  tenis stołowy, rzutki,  bilard

Przykładowy pokój

Przykładowy pokój

Przykładowy pokój

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.
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∞ muzyka na żywo 3x tydz.
∞   koszykówka, siatkówka plażowa
∞  minigolf, miniboisko do piłki nożnej
∞  aerobik, step, zumba, stretching, pilates
∞  animacje,  dyskoteka
∞  salon piękności,  centrum SPA, masaż
∞  2 korty tenisowe,  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  polskojęzyczny animator dla dzieci w wieku 

4-12 lat 21.04-30.09
∞  zajęcia w miniklubie m.in.: zajęcia plastyczne, 

gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe, 
nauka języków obcych, minidisco

∞  dzieci od 1 do 3 lat mogą przebywać na 
terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

∞ grupowa opieka nad dziećmi w wieku 2-4 lata
∞  2 brodziki, zjeżdżalnia wodna,  2 place zabaw  
∞ pokój gier i zabaw
∞ lekcje tenisa i pływania
∞  kino, ścianka wspinaczkowa
∞ restauracja dla dzieci
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  możliwość przygotowania posiłków dla 

niemowląt
∞  sypialnia dla maluchów
∞  możliwość wypożyczenia wózka,  opiekunka
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ pralnia dla dzieci

Przed dzieckiem otwiera się tu nieograniczony świat wszelkich możliwości,  
tak szerokich, jak tylko pozwoli fantazja. Może być strażakiem, batmanem 

i królewną, a nawet pobijać własne małe wielkie dziecięce ,,życiówki’’.

DZIECKO
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

DZIECKO
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

DZIECKO
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

2 DZIECI
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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CLUB HOTEL  
TURAN PRINCE WORLD

Kompleks basenów odkrytych, rozbudowany aquapark, lunapark i wiele 
atrakcji dla dzieci sprawią, że rodzinne wakacje w tym hotelu będą wyjąt-
kowe. Podczas gdy dzieci będą bawić się pod opieką animatora, rodzice 
mogą rozkoszować się chwilami relaksu w centrum SPA.

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 6 lat

 Lokalizacja:

Kizilagac, 12 km od 
Manavgat, 19 km od Side, 
78 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 1993 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 8 barów, basen 
kryty i 4 odkryte, 14 zjeżdżalni wodnych, 
lunapark, 2 sale konferencyjne, sklepiki i punkty 
usługowe, pralnia.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-
-żwirowa, 200 m długości, certyfikat Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, beach bar.

POKOJE
W budynku głównym, 62 bungalowach, 4 
budynkach Select. Wyposażone w klimatyzację 
centralną, sejf, minibar, telefon, TV, łazienkę, 
balkon.
Typy pokoi: 
∞  standardowe dla max 4 os.
∞ dublex dla max 5 os.
∞ klubowe dla max 5 os.
∞ select dla max 6 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 8 barów 
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek, 

 przekąski, podwieczorek, lody
∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:  chińska, meksykańska, rybna

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia,  aerobik
∞  sauna, łaźnia turecka
∞  tenis stołowy,  bilard
∞ rzutki, minigolf
∞  5 kortów tenisowych, boisko do piłki nożnej
∞ siatkówka, siatkówka plażowa
∞ animacje, dyskoteka
∞ lunapark
∞  salon pięknośc, centrum SPA, masaż, jacuzzi
∞  sporty wodne na plaży, centrum nurkowe 

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci 

16.06-16.09 
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat: m.in. zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe

∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 
terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

∞  zajęcia w klubie dla nastolatków w wieku 
13-17 lat

∞  minidisco, minizoo
∞  place zabaw, lunapark
∞ 2 brodziki, aquapark (7 zjeżdżalni)
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  możliwość wypożyczenia wózka
∞ opiekunka
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Lunapark

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

DZIECKO
do 6 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 
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CLUB HOTEL  
TURAN PRINCE WORLD

Kompleks basenów odkrytych, rozbudowany aquapark, lunapark i wiele 
atrakcji dla dzieci sprawią, że rodzinne wakacje w tym hotelu będą wyjąt-
kowe. Podczas gdy dzieci będą bawić się pod opieką animatora, rodzice 
mogą rozkoszować się chwilami relaksu w centrum SPA.

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 6 lat

 Lokalizacja:

Kizilagac, 12 km od 
Manavgat, 19 km od Side, 
78 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 1993 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 8 barów, basen 
kryty i 4 odkryte, 14 zjeżdżalni wodnych, 
lunapark, 2 sale konferencyjne, sklepiki i punkty 
usługowe, pralnia.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-
-żwirowa, 200 m długości, certyfikat Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, beach bar.

POKOJE
W budynku głównym, 62 bungalowach, 4 
budynkach Select. Wyposażone w klimatyzację 
centralną, sejf, minibar, telefon, TV, łazienkę, 
balkon.
Typy pokoi: 
∞  standardowe dla max 4 os.
∞ dublex dla max 5 os.
∞ klubowe dla max 5 os.
∞ select dla max 6 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 8 barów 
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek, 

 przekąski, podwieczorek, lody
∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:  chińska, meksykańska, rybna

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia,  aerobik
∞  sauna, łaźnia turecka
∞  tenis stołowy,  bilard
∞ rzutki, minigolf
∞  5 kortów tenisowych, boisko do piłki nożnej
∞ siatkówka, siatkówka plażowa
∞ animacje, dyskoteka
∞ lunapark
∞  salon pięknośc, centrum SPA, masaż, jacuzzi
∞  sporty wodne na plaży, centrum nurkowe 

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci 

16.06-16.09 
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat: m.in. zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe

∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 
terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

∞  zajęcia w klubie dla nastolatków w wieku 
13-17 lat

∞  minidisco, minizoo
∞  place zabaw, lunapark
∞ 2 brodziki, aquapark (7 zjeżdżalni)
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  możliwość wypożyczenia wózka
∞ opiekunka
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Lunapark

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

DZIECKO
do 6 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2006 r. Jeden z budynków 
w 2012 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 4 bary, room 
service, 2 sale konferencyjne, centrum 
biznesowe, pralnia, basen kryty, 2 baseny 
odkryte, 4 zjeżdżalnie wodne.  
Urozmaicony program animacyjny dla dzieci 
i dorosłych oraz polskojęzyczny animator dla 
dzieci. 

PLAŻA
700 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 300 m 
długości, odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki, ręczniki, pawilony, bar na plaży. 
Dojście ulicą lub dojazd busem hotelowym. 

POKOJE
Zlokalizowane w 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, 
telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe
∞  rodzinne dla max 5 os.
∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE 
 restauracja główna i à la carte, 4 bary
All Inclusive
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

 późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

Restauracje à la carte:
 ∞ turecka

INTERNET
∞  Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ sauna, łaźnia turecka
∞  tenis stołowy
∞ rzutki
∞  koszykówka
∞ siatkówka plażowa
∞  kort tenisowy
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞  aerobik
∞ animacje
∞ dyskoteka
∞  centrum SPA, masaż
∞ salon piękności
∞  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny an imator dla dzieci 

21.04-16.09
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat: m.in. zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe

∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 
terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

∞  3 brodziki
∞ 2 place zabaw
∞  menu i krzesełka w restauracji
∞  możliwość wypożyczenia wózka
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

CLUB SIDE COAST HOTEL
Łączy w  sobie nowoczesny charakter z  przytulną, domową atmosfe-
rą beztroskich, rodzinnych wakacji. Liczne atrakcje dla najmłodszych 
zjeżdżalnie wodne, miniklub i animacje dla dzieci i dorosłych sprawią, 
że letnie wakacje spędzone w gronie najbliższych będą niezapomniane.

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Colakli, 10 km od Side, 
54 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

DZIECKO
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2006 r. Jeden z budynków 
w 2012 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 4 bary, room 
service, 2 sale konferencyjne, centrum 
biznesowe, pralnia, basen kryty, 2 baseny 
odkryte, 4 zjeżdżalnie wodne.  
Urozmaicony program animacyjny dla dzieci 
i dorosłych oraz polskojęzyczny animator dla 
dzieci. 

PLAŻA
700 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 300 m 
długości, odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki, ręczniki, pawilony, bar na plaży. 
Dojście ulicą lub dojazd busem hotelowym. 

POKOJE
Zlokalizowane w 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, 
telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe
∞  rodzinne dla max 5 os.
∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE 
 restauracja główna i à la carte, 4 bary
All Inclusive
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

 późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

Restauracje à la carte:
 ∞ turecka

INTERNET
∞  Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ sauna, łaźnia turecka
∞  tenis stołowy
∞ rzutki
∞  koszykówka
∞ siatkówka plażowa
∞  kort tenisowy
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞  aerobik
∞ animacje
∞ dyskoteka
∞  centrum SPA, masaż
∞ salon piękności
∞  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny an imator dla dzieci 

21.04-16.09
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat: m.in. zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe

∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 
terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

∞  3 brodziki
∞ 2 place zabaw
∞  menu i krzesełka w restauracji
∞  możliwość wypożyczenia wózka
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

CLUB SIDE COAST HOTEL
Łączy w  sobie nowoczesny charakter z  przytulną, domową atmosfe-
rą beztroskich, rodzinnych wakacji. Liczne atrakcje dla najmłodszych 
zjeżdżalnie wodne, miniklub i animacje dla dzieci i dorosłych sprawią, 
że letnie wakacje spędzone w gronie najbliższych będą niezapomniane.

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Colakli, 10 km od Side, 
54 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

DZIECKO
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2015 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 8 barów, basen 
kryty, basen odkryty, aquapark (6 zjeżdżalni), 
pralnia, 3 sale konferencyjne.

PLAŻA
250 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwiro-
wa, 80 m długości. Plaża odznaczona certyfika-
tem Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, bar 
na plaży. Dojście do plaży promenadą. 

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, łazienkę, TV, 
telefon, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞  rodzinne dla max 4 os.
∞  junior suity dla max 2 os.
∞  dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 2 à la carte, 8 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, późne śniadanie
∞ obiad, kolacja 
∞ późny posiłek, przekąski
∞ podwieczorek, lody
∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

∞  pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: 
 ∞ włoska
 ∞ turecka

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia
∞ sauna, łaźnia turecka
∞  tenis stołowy
∞ bilard
∞ siatkówka plażowa
∞  aerobik
∞ animacje
∞ dyskoteka
∞  centrum SPA, masaż
∞  jacuzzi
∞ salon piękności
∞  sporty wodne na plaży
∞ centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞  plac zabaw,  2 brodziki
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji 

głównej
∞  możliwość wypożyczenia wózka
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

DIAMOND PREMIUM  
HOTEL & SPA

Zachwyca nowoczesną architekturą i wystrojem wnętrz. Goście spędzą tu 
niezapomniane chwile – kompleks basenów, zjeżdżalnie wodne, centrum 
SPA, wyborne posiłki oraz ciekawy program animacyjny dla dzieci i doro-
słych to jedne z wielu atrakcji jakie się tu znajdują.

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Titreyengol,  
ok. 7 km od Side,  
70 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2015 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 8 barów, basen 
kryty, basen odkryty, aquapark (6 zjeżdżalni), 
pralnia, 3 sale konferencyjne.

PLAŻA
250 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwiro-
wa, 80 m długości. Plaża odznaczona certyfika-
tem Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, bar 
na plaży. Dojście do plaży promenadą. 

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, łazienkę, TV, 
telefon, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞  rodzinne dla max 4 os.
∞  junior suity dla max 2 os.
∞  dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 2 à la carte, 8 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, późne śniadanie
∞ obiad, kolacja 
∞ późny posiłek, przekąski
∞ podwieczorek, lody
∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

∞  pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: 
 ∞ włoska
 ∞ turecka

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia
∞ sauna, łaźnia turecka
∞  tenis stołowy
∞ bilard
∞ siatkówka plażowa
∞  aerobik
∞ animacje
∞ dyskoteka
∞  centrum SPA, masaż
∞  jacuzzi
∞ salon piękności
∞  sporty wodne na plaży
∞ centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞  plac zabaw,  2 brodziki
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji 

głównej
∞  możliwość wypożyczenia wózka
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

DIAMOND PREMIUM  
HOTEL & SPA

Zachwyca nowoczesną architekturą i wystrojem wnętrz. Goście spędzą tu 
niezapomniane chwile – kompleks basenów, zjeżdżalnie wodne, centrum 
SPA, wyborne posiłki oraz ciekawy program animacyjny dla dzieci i doro-
słych to jedne z wielu atrakcji jakie się tu znajdują.

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Titreyengol,  
ok. 7 km od Side,  
70 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, 7 sal kon-
ferencyjnych, pralnia, basen kryty, 2 baseny 
odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, z pomostem, piaszczysta, 
100 m długości, posiada certyfikat Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży. 

POKOJE
Zlokalizowane w 4 budynkach Resort 5* i w 13 
budynkach Park 4*. Wyposażone w klimatyzację, 
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
telefon, TV, łazienkę, brak balkonu/balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.
 ∞  senior suity dla max 5 os.
 ∞  rodzinne park dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 10 barów
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja , 
przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek

 ∞  lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
 ∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

Restauracje à la carte:  turecka, włoska, rybna

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne,  2 place zabaw
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie dzieci (4-11 lat)
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

SENTIDO TURAN PRINCE
Nowoczesny i stylowy ośrodek położony przy piaszczystej plaży stanowi 
świetny wybór na słoneczne, letnie wakacje. Na gości w każdym wieku 
czeka tu moc atrakcji: dzienna i wieczorna porcja animacji, aquapark ze 
zjeżdżalniami, a także rozbudowana baza sportowo-rekreacyjna.

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

Gundogdu,  
3 km od Colakli,  
13 km od Side,  
55 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

ALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2015 r. 
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 3 bary, basen 
odkryty, 4 zjeżdżalnie wodne, pralnia, sala 
konferencyjna.

PLAŻA
250 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 100 m 
długości. Parasole, leżaki, ręczniki. Dojście do plaży 
przez ulicę.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, TV, 
telefon, sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/
herbaty, łazienkę, balkon. 
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max. 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 3 restauracje a la carte, 
3 bary
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

przekąski, lody, późny posiłek
∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, włoska, owoce 
morza

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞  kort tenisowy, tenis stołowy
∞ siatkówka plażowa, miniboisko do piłki nożnej
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ centrum SPA, salon piękności, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ 2 brodziki, zadaszony plac zabaw
∞ krzesełka w restauracji głównej

Przykładowy pokój

WATER SIDE RESORT & SPA
Hotel urzeka wspaniałymi widokami na morze, rzekę i piękne góry. Duży 
basen, zjeżdżalnie, nowoczesną infrastruktura, wygodne pokoje oraz roz-
legły, zielony teren to jego niewąpliwe atuty. Niewielka odległość od plaży 
gwarantuje wypoczynek blisko natury i turkusowego morza.

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Titreyengol,  
ok. 80 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, 7 sal kon-
ferencyjnych, pralnia, basen kryty, 2 baseny 
odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, z pomostem, piaszczysta, 
100 m długości, posiada certyfikat Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży. 

POKOJE
Zlokalizowane w 4 budynkach Resort 5* i w 13 
budynkach Park 4*. Wyposażone w klimatyzację, 
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
telefon, TV, łazienkę, brak balkonu/balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.
 ∞  senior suity dla max 5 os.
 ∞  rodzinne park dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 10 barów
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja , 
przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek

 ∞  lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
 ∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

Restauracje à la carte:  turecka, włoska, rybna

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne,  2 place zabaw
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie dzieci (4-11 lat)
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

SENTIDO TURAN PRINCE
Nowoczesny i stylowy ośrodek położony przy piaszczystej plaży stanowi 
świetny wybór na słoneczne, letnie wakacje. Na gości w każdym wieku 
czeka tu moc atrakcji: dzienna i wieczorna porcja animacji, aquapark ze 
zjeżdżalniami, a także rozbudowana baza sportowo-rekreacyjna.

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

Gundogdu,  
3 km od Colakli,  
13 km od Side,  
55 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

ALL INCLUSIVE

115115coralove lato

T
U

R
C

JA
 | 

S
id

e

O_100-133TURCJA_Side_2019_v0_06.indd   115 28/11/2018   16:02

115



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 6 barów, 
pralnia, sala konferencyjna, 2 baseny odkryte, 
4 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczy-
sto-żwirowa, 200 m długości, posiada certyfikat 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, bar na 
plaży. 

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, 
telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe
∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 6 barów
All Inclusive
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja , 

przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞ wybrane  lokalne napoje bez- i alkoholowe 
∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:  turecka, włoska, 
dalekowschodnia

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia,  sauna, łaźnia turecka
∞  kort tenisowy,  tenis stołowy, rzutki, bilard, kręgle
∞  koszykówka, siatkówka plażowa, piłka nożna
∞  aerobik, animacje, dyskoteka
∞  salon piękności,  centrum SPA 

i talasoterapii, masaż
∞  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  brodzik, 2 zjeżdżalnie wodne,  plac zabaw
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dzieci (4-12 lat)
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞  możliwość wypożyczenia wózka i opiekunki
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

SEA WORLD HOTEL RESORT 
& SPA

Luksusowy, nowoczesny hotel położony w  pięknym, zadbanym i  roz-
ległym ogrodzie, tuż przy plaży. Zapewnia wakacyjną atmosferę, liczne 
rozrywki i usługi na najwyższym poziomie. 

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

Kizilagac ok. 13 km od 
centrum Manavgatu,  
ok. 75 km od lotniska 
w Antayi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

ALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 7 barów, pralnia, 
sala konferencyjna, 2 baseny odkryte, aquapark 
(6 zjeżdżalni).

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
200 m długości, odznaczona certyfikatem 
Błękitnej Flagi. Leżaki, parasole, ręczniki, 
pawilony, bar na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
łazienkę, TV, telefon, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ comfort dla max 3 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 5 restauracji à la carte, 
7 barów
All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja 
∞ późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe 
Restauracje à la carte: turecka, azjatycka, 
włoska, meksykańska, śródziemnomorska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  animacje, aerobik
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ kort tenisowy
∞ koszykówka, siatkówka plażowa, siatkówka
∞ rzutki, tenis stołowy, bilard, kręgle, dyskoteka
∞ centrum SPA, masaż, salon piękności
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik wydzielony przy basenie głównym, 

zjeżdżalnie wodne
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw, opiekunka
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracj
∞ łóżeczko dla dziecka do lat 2

SEA PLANET RESORT & SPA
Pięciogwiazdkowy hotel położony tuż przy malowniczej plaży. Posiada ca-
łodobowy pakiet All Inclusive, dzięki czemu jest w stanie sprostać wszelkim 
potrzebom o każdej porze. Nowoczesny obiekt charakteryzują przestron-
ne pokoje, rozległy basen i atrakcyjne zjeżdżalnie.

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

Manavgat,  
ok. 12 km od centrum miasta,  
ok. 80 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE 24H

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 6 barów, 
pralnia, sala konferencyjna, 2 baseny odkryte, 
4 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczy-
sto-żwirowa, 200 m długości, posiada certyfikat 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, bar na 
plaży. 

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, 
telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe
∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 6 barów
All Inclusive
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja , 

przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞ wybrane  lokalne napoje bez- i alkoholowe 
∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:  turecka, włoska, 
dalekowschodnia

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia,  sauna, łaźnia turecka
∞  kort tenisowy,  tenis stołowy, rzutki, bilard, kręgle
∞  koszykówka, siatkówka plażowa, piłka nożna
∞  aerobik, animacje, dyskoteka
∞  salon piękności,  centrum SPA 

i talasoterapii, masaż
∞  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  brodzik, 2 zjeżdżalnie wodne,  plac zabaw
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dzieci (4-12 lat)
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞  możliwość wypożyczenia wózka i opiekunki
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

SEA WORLD HOTEL RESORT 
& SPA

Luksusowy, nowoczesny hotel położony w  pięknym, zadbanym i  roz-
ległym ogrodzie, tuż przy plaży. Zapewnia wakacyjną atmosferę, liczne 
rozrywki i usługi na najwyższym poziomie. 

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

Kizilagac ok. 13 km od 
centrum Manavgatu,  
ok. 75 km od lotniska 
w Antayi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

ALL INCLUSIVE
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 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

ok. 2 km od Kizilagac,  
90 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



HV

ALI BEY PARK
62 korty tenisowe to autut, który wyróżnia ten hotel wśród miłośników ak-
tywnego wypoczynku. Wspaniały aquapark z 25 zjeżdżalniami to wymarzo-
ne miejsce dla rodzin z dziećmi. Warto nadmienić, że hotel otoczony jest 
pięknym ogrodem i leży bezpośrednio przy plaży.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 1995 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 8 barów, sejf 
w recepcji, pralnia, sala konferencyjna, centrum 
biznesowe, 62 korty tenisowe, 2 baseny odkryte, 
aquapark z 25 zjeżdżalniami.

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

POKOJE
Zlokalizowane w 15 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację centralną, sejf, minibar, telefon, TV, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞  pokoje superior dla max 3 os.
 ∞  rodzinne dla max 4 os.
 ∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i à la carte, 8 barów
All Inclusive (24h)
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
 ∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
 ∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

Restauracje à la carte:  międzynarodowa

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka
 ∞  bilard, tenis stołowy, rzutki, łucznictwo
 ∞  siatkówka plażowa,  boisko do piłki nożnej
 ∞  dyskoteka,  animacje, sporty wodne na plaży
 ∞  salon piękności,  centrum SPA, masaż, jacuzzi
 ∞  minigolf,  62 korty tenisowe, lekcje tenisa
 ∞  adventure park

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  aquapark z 12 zjeżdżalniami 
dla dzieci, statek piracki 

 ∞ 2 place zabaw, brodzik
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞  wydzielona, zacieniona część plaży
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat,  opiekunka
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka
 ∞  3 dziecięce korty tenisowe
 ∞  gry komputerowe

Przykładowy pokój

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

25
zjeżdżalni

62
korty

tenisowe

AQUAFUN

ALL INCLUSIVE 24H
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2010 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, room 
service, sala konferencyjna, sejf w recepcji, 
pralnia, 4 baseny odkryte, aquapark.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 300 m 
długości, posiada certyfikat Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki, ręczniki, pawilony.

POKOJE
Zlokalizowane są w 12 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację centralną, sejf, minibar, zestaw 
do parzenia kawy/herbaty, telefon, TV, łazienkę, 
balkon.
Typy pokoi:
∞  deluxe dla max 3 os.
∞ rodzinne dublex dla max 4 os.
∞ suity rodzinne dla max 4 os.
∞ junior suity dla max 5 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, bary
All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe 

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ minigolf, miniboisko do piłki nożnej
∞ animacje, dyskoteka
∞ 53 korty tenisowe
∞ sporty wodne na plaży
∞ siłownia, aerobik
∞ masaż, jacuzzi, łaźnia turecka, sauna
∞ salon piękności, centrum SPA

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, 6 zjeżdżalni wodnych, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

ALI BEY RESORT
Luksusowy kompleks kilkunastu budynków położony bezpośrednio przy 
piaszczystej plaży. Wspaniały kolorowy aquapark z  tryskającą wodą sta-
nowi nie lada atrakcję dla dzieci i dorosłych. Miłośnicy sportu i aktywnego 
wypoczynku będą zachwyceni bogatą infrastrukturą rekreacyjną.

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

1 km od Side, 
70 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE 24H

AQUAFUN

53
korty 

tenisowe

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.
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 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

ok. 2 km od Kizilagac,  
90 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



HV

ALI BEY PARK
62 korty tenisowe to autut, który wyróżnia ten hotel wśród miłośników ak-
tywnego wypoczynku. Wspaniały aquapark z 25 zjeżdżalniami to wymarzo-
ne miejsce dla rodzin z dziećmi. Warto nadmienić, że hotel otoczony jest 
pięknym ogrodem i leży bezpośrednio przy plaży.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 1995 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 8 barów, sejf 
w recepcji, pralnia, sala konferencyjna, centrum 
biznesowe, 62 korty tenisowe, 2 baseny odkryte, 
aquapark z 25 zjeżdżalniami.

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

POKOJE
Zlokalizowane w 15 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację centralną, sejf, minibar, telefon, TV, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞  pokoje superior dla max 3 os.
 ∞  rodzinne dla max 4 os.
 ∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i à la carte, 8 barów
All Inclusive (24h)
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
 ∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
 ∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

Restauracje à la carte:  międzynarodowa

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka
 ∞  bilard, tenis stołowy, rzutki, łucznictwo
 ∞  siatkówka plażowa,  boisko do piłki nożnej
 ∞  dyskoteka,  animacje, sporty wodne na plaży
 ∞  salon piękności,  centrum SPA, masaż, jacuzzi
 ∞  minigolf,  62 korty tenisowe, lekcje tenisa
 ∞  adventure park

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  aquapark z 12 zjeżdżalniami 
dla dzieci, statek piracki 

 ∞ 2 place zabaw, brodzik
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞  wydzielona, zacieniona część plaży
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat,  opiekunka
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka
 ∞  3 dziecięce korty tenisowe
 ∞  gry komputerowe

Przykładowy pokój

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

25
zjeżdżalni

62
korty

tenisowe

AQUAFUN

ALL INCLUSIVE 24H
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Przykładowy pokój

SIDE PREMIUM HOTEL
Nowoczesny, komfortowy hotel doskonale zlokalizowany w pobliżu pięk-
nej piaszczystej plaży w niedużej odległości od starożytnego Side. Goście 
znajdą wszystko, co potrzeba do wygodnego wypoczynku, a w zasięgu 
ręki znajdują się liczne bazary oraz nadmorska promenada.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 4 bary, 
basen odkryty, basen kryty, 4 zjeżdżalnie 
wodne, pralnia, 2 sale konferencyjne, centrum 
biznesowe.

PLAŻA
Ok. 150 m od hotelu, piaszczysta, prywatna, 
300 m długości. Przejście do plaży przez ulicę. 
Parasole, leżaki, ręczniki, beach bar.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, ła-
zienkę, TV, telefon, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.
 ∞  rodzinne dla max 4 os.
 ∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 4 bary
Ultra All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie 
 ∞ obiad
 ∞ kolacja
 ∞ późny posiłek
 ∞  przekąski
 ∞ podwieczorek
 ∞ lody 
 ∞  lokalne i wybrane importowane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:
 ∞  turecka
 ∞ dalekowschodnia
 ∞ włoska

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia
 ∞ sauna
 ∞ łaźnia turecka
 ∞  tenis stołowy
 ∞ rzutki
 ∞ bilard
 ∞  siatkówka plażowa
 ∞ aerobik
 ∞  animacje
 ∞ dyskoteka
 ∞  centrum SPA
 ∞ masaż
 ∞  salon piękności
 ∞  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ 2  place zabaw
 ∞  menu dla dzieci w restauracji głównej
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ opiekunka

ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Evrenseki, 5 km od Side, 
ok. 45 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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Przykładowy pokój

SIDE PREMIUM HOTEL
Nowoczesny, komfortowy hotel doskonale zlokalizowany w pobliżu pięk-
nej piaszczystej plaży w niedużej odległości od starożytnego Side. Goście 
znajdą wszystko, co potrzeba do wygodnego wypoczynku, a w zasięgu 
ręki znajdują się liczne bazary oraz nadmorska promenada.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 4 bary, 
basen odkryty, basen kryty, 4 zjeżdżalnie 
wodne, pralnia, 2 sale konferencyjne, centrum 
biznesowe.

PLAŻA
Ok. 150 m od hotelu, piaszczysta, prywatna, 
300 m długości. Przejście do plaży przez ulicę. 
Parasole, leżaki, ręczniki, beach bar.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, ła-
zienkę, TV, telefon, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.
 ∞  rodzinne dla max 4 os.
 ∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 4 bary
Ultra All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie 
 ∞ obiad
 ∞ kolacja
 ∞ późny posiłek
 ∞  przekąski
 ∞ podwieczorek
 ∞ lody 
 ∞  lokalne i wybrane importowane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:
 ∞  turecka
 ∞ dalekowschodnia
 ∞ włoska

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia
 ∞ sauna
 ∞ łaźnia turecka
 ∞  tenis stołowy
 ∞ rzutki
 ∞ bilard
 ∞  siatkówka plażowa
 ∞ aerobik
 ∞  animacje
 ∞ dyskoteka
 ∞  centrum SPA
 ∞ masaż
 ∞  salon piękności
 ∞  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ 2  place zabaw
 ∞  menu dla dzieci w restauracji głównej
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ opiekunka

ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Evrenseki, 5 km od Side, 
ok. 45 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

121121coralove lato
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 6 barów, 
3 baseny odkryte, 4 zjeżdżalnie wodne, basen 
kryty, 2 sale konferencyjne, pralnia.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 105 m 
długości, certyfikat Błękitnej Flagi. Zadaszenie 
z materiału, leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
W budynku głównym i w 7 budynkach aneks. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, TV, telefon, łazienkę, balkon/balkon 
francuski.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞  standardowe z piętrowym łóżkiem dla max 5 os.
∞  club dla max 3 os.
∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 5 à la carte, 6 barów, 
cukiernia
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja 
∞ przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞  lokalne oraz wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte:  turecka, włoska, rybna, 
chińska, meksykańska

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, aerobik,  sauna, łaźnia turecka
∞  tenis stołowy, rzutki, bilard, siatkówka plażowa
∞  2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞  animacje, dyskoteka
∞  centrum SPA, masaż, salon piękności
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  2 brodziki,  kryty plac zabaw
∞  animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-11 lat
∞  klub dla nastolatków w wieku 12-16 lat
∞  możliwość wypożyczenia wózka
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

SUNIS ELITA BEACH  
RESORT HOTEL & SPA

Położony wśród zieleni bezpośrednio przy plaży. Oferuje szeroki wybór 
atrakcji: baseny, zjeżdżalnie, programy animacyjne oraz duży wybór zajęć 
sportowych. Na smakoszy czeka formuła Ultra All Inclusive 24h.

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

ok. 1 km od centrum Kizilagac,  
ok. 20 km od Side,  
ok. 81 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 15 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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SUNIS EVREN BEACH 
RESORT HOTEL & SPA

Wysokiej klasy hotel z wieloma atrakcjami w swojej ofercie zadowoli naj-
bardziej wymagających Klientów. Idealny wybór dla rodzin z dziećmi.

Przykładowy pokój

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

ok. 7 km od Side,  
ok. 70 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 5 barów, pralnia, 
windy, basen odkryty i kryty, 5 zjeżdżalni wodnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 100 m 
długości. Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, TV, 
telefon, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞  superior
∞  rodzinne dla max 4 os.
∞ z łóżkiem piętrowym
∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 5 à la carte, 5 barów
Ultra All Inclusive
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek,  
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞  lokalne oraz wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: włoska, meksykańska, 
turecka, rybna, grill

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  brodziki,  2 zjeżdżalnie wodne, plac zabaw
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞  krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞  możliwość wypożyczenia wózka

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

ULTRA ALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 6 barów, 
3 baseny odkryte, 4 zjeżdżalnie wodne, basen 
kryty, 2 sale konferencyjne, pralnia.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 105 m 
długości, certyfikat Błękitnej Flagi. Zadaszenie 
z materiału, leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
W budynku głównym i w 7 budynkach aneks. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, TV, telefon, łazienkę, balkon/balkon 
francuski.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞  standardowe z piętrowym łóżkiem dla max 5 os.
∞  club dla max 3 os.
∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 5 à la carte, 6 barów, 
cukiernia
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja 
∞ przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞  lokalne oraz wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte:  turecka, włoska, rybna, 
chińska, meksykańska

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, aerobik,  sauna, łaźnia turecka
∞  tenis stołowy, rzutki, bilard, siatkówka plażowa
∞  2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞  animacje, dyskoteka
∞  centrum SPA, masaż, salon piękności
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  2 brodziki,  kryty plac zabaw
∞  animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-11 lat
∞  klub dla nastolatków w wieku 12-16 lat
∞  możliwość wypożyczenia wózka
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

SUNIS ELITA BEACH  
RESORT HOTEL & SPA

Położony wśród zieleni bezpośrednio przy plaży. Oferuje szeroki wybór 
atrakcji: baseny, zjeżdżalnie, programy animacyjne oraz duży wybór zajęć 
sportowych. Na smakoszy czeka formuła Ultra All Inclusive 24h.

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

ok. 1 km od centrum Kizilagac,  
ok. 20 km od Side,  
ok. 81 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 15 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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DIAMOND ELITE HOTEL & SPA
Cicha, sprzyjająca wypoczynkowi okolica – niedaleko miejscowości Colakli, 
niecałe 14 km od Side oferuje wypoczynek z dala od zgiełku miasta. Od-
najdą się tu amatorzy słonecznych kąpieli i morskiej bryzy oraz spragnieni 
relaksu miłośnicy zabiegów dla ciała i duszy, jakie oferuje hotelowe SPA.

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Colakli, 10 km od Side, 55 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 5 barów, room 
service, 3 baseny odkryte, basen kryty, basen 
kryty, 2 zjeżdżalnie wodne, 2 sale konferencyj-
ne, windy, pralnia.

PLAŻA
300 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 100 m 
długości, certyfikat Błękitnej Flagi. Przejście przez 
ulicę. Parasole, leżaki, ręczniki. Do plaży kursuje bus 
hotelowy. 

POKOJE
Zlokalizowane w 3 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, minibar, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞  junior suity dla max 2 os.
∞  dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 2 à la carte, 5 barów
All Inclusive
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

 przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, owoce morza 

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

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

DODATKOWE INFORMACJE
Hotel tylko dla Gości powyżej 16 r.ż.

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

Hotel  
tylko dla 

dorosłych

ALL INCLUSIVE
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DIAMOND BEACH HOTEL & SPA
Ciekawa oferta wakacyjna w bliskiej odległości do popularnego kurortu 
Side oraz piaszczystej plaży, idealna na rodzinny wypoczynek lub w gru-
pie znajomych. Na dzieci i dorosłych czekają tu atrakcje takie jak zjeż-
dżalnie wodne, miniklub oraz programy animacyjne.

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Colakli, 7 km od Side,  
17 km od Manavgat,  
45 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2010 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 5 barów, room 
service, basen odkryty i kryty, pralnia, windy, sala 
konferencyjna, zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
250 m od hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną lub in-
dywidualną, sejf, minibar, TV, telefon, łazienkę, 
balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 4 os.
∞  rodzinne dla max 4 os.
∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 2 à la carte, 5 barów
All Inclusive
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, pod-

wieczorek, kolacja, późny posiłek
∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:  turecka, 
śródziemnomorska

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  plac zabaw, brodzik
∞  animacje oraz miniklub dla dzieci (4-12 lat)
∞   możliwość wypożyczenia wózka
∞  krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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DIAMOND ELITE HOTEL & SPA
Cicha, sprzyjająca wypoczynkowi okolica – niedaleko miejscowości Colakli, 
niecałe 14 km od Side oferuje wypoczynek z dala od zgiełku miasta. Od-
najdą się tu amatorzy słonecznych kąpieli i morskiej bryzy oraz spragnieni 
relaksu miłośnicy zabiegów dla ciała i duszy, jakie oferuje hotelowe SPA.

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Colakli, 10 km od Side, 55 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 5 barów, room 
service, 3 baseny odkryte, basen kryty, basen 
kryty, 2 zjeżdżalnie wodne, 2 sale konferencyj-
ne, windy, pralnia.

PLAŻA
300 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 100 m 
długości, certyfikat Błękitnej Flagi. Przejście przez 
ulicę. Parasole, leżaki, ręczniki. Do plaży kursuje bus 
hotelowy. 

POKOJE
Zlokalizowane w 3 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, minibar, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞  junior suity dla max 2 os.
∞  dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 2 à la carte, 5 barów
All Inclusive
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

 przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, owoce morza 

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

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

DODATKOWE INFORMACJE
Hotel tylko dla Gości powyżej 16 r.ż.

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

Hotel  
tylko dla 

dorosłych

ALL INCLUSIVE
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TERRACE BEACH RESORT 
HOTEL

Hotel położony w pięknym ogrodzie przy plaży, gdzie bez końca możemy 
się opalać i uprawiać sporty wodne. Dla aktywnych przygotowano wiele 
atrakcji m.in. zjeżdżalnie wodne, kort tenisowy czy boiska sportowe. 

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Kumkoy,  
70 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 2 bary, room 
service, pralnia, 2 sale konferencyjne, 3 zjeżdżal-
nie wodne, basen odkryty.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 60 m długości, 
wyróżniona certyfikatem Błękitnej Flagi. Wspólne 
zadaszenie z materiału, leżaki, ręczniki plażowe. 

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, minibar, sejf, zestaw 
do parzenia kawy/herbaty, TV, telefon, łazienkę, 
balkon lub taras. 
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞ rodzinne dla max 4 os.
 ∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 2 à la carte, 2 bary
All Inclusive
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 
 przekąski, podwieczorek i lody, późny posiłek

 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
 ∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

Restauracje à la carte: turecka, 
śródziemnomorska

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne
 ∞ Kawiarenka internetowa płatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  kort tenisowy, tenis stołowy, rzutki, bilard
 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa
 ∞ aerobik, siłownia, sauna
 ∞ animacje
 ∞ sporty wodne na plaży
 ∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka

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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

AQUAFUN

127127coralove lato

T
U

R
C

JA
 | 

S
id

e

O_100-133TURCJA_Side_2019_v0_06.indd   127 27/11/2018   11:22

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 5 barów, 
cukiernia, room service, basen odkryty, 3 zjeż-
dżalnie wodne, pralnia, 2 sale konferencyjne.

PLAŻA
600 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwiro-
wa, 150 m długości, plaża odznaczona certyfi-
katem Błękitnej Flagi. Przejście do plaży przez 
ulicę. Do plaży kursuje bus hotelowy. Parasole, 
leżaki, ręczniki, beach bar. 

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞  standardowe large dla max 4 os.
∞  rodzinne dla max 4 os.
∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 2 à la carte, 5 barów, 
cukiernia
All Inclusive
∞  śniadanie, późne śniadanie, kolacja
∞  obiad, przekąski, podwieczorek, lody
∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  turecka, 
śródziemnomorska

INTERNET
∞  Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne
∞  Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞  Kawiarenka internetowa płatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, aerobik
∞  siatkówka plażowa, sporty wodne na plaży
∞  sauna, łaźnia turecka
∞  tenis stołowy,  bilard, rzutki
∞  animacje,  dyskoteka
∞  salon piękności,  centrum SPA, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞  plac zabaw,  2 brodziki, zjeżdżalnia wodna
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  możliwość wypożyczenia wózka
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

TERRACE ELITE RESORT
Na Gości czeka tu wiele atrakcji – komfort i styl, bliskość plaży i turkusowe-
go morza, niepowtarzalne smaki tureckiej i międzynarodowej kuchni oraz 
zespół animatorów, który nikomu nie pozwoli się nudzić. Dla osób aktyw-
nych dodatkowym plusem jest bogata oferta sportowa.

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Gundogu,  
55 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

AQUAFUN
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TERRACE BEACH RESORT 
HOTEL

Hotel położony w pięknym ogrodzie przy plaży, gdzie bez końca możemy 
się opalać i uprawiać sporty wodne. Dla aktywnych przygotowano wiele 
atrakcji m.in. zjeżdżalnie wodne, kort tenisowy czy boiska sportowe. 

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Kumkoy,  
70 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 2 bary, room 
service, pralnia, 2 sale konferencyjne, 3 zjeżdżal-
nie wodne, basen odkryty.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 60 m długości, 
wyróżniona certyfikatem Błękitnej Flagi. Wspólne 
zadaszenie z materiału, leżaki, ręczniki plażowe. 

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, minibar, sejf, zestaw 
do parzenia kawy/herbaty, TV, telefon, łazienkę, 
balkon lub taras. 
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞ rodzinne dla max 4 os.
 ∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 2 à la carte, 2 bary
All Inclusive
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 
 przekąski, podwieczorek i lody, późny posiłek

 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
 ∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

Restauracje à la carte: turecka, 
śródziemnomorska

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne
 ∞ Kawiarenka internetowa płatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  kort tenisowy, tenis stołowy, rzutki, bilard
 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa
 ∞ aerobik, siłownia, sauna
 ∞ animacje
 ∞ sporty wodne na plaży
 ∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka

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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2017 r. 
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 3 bary, 
3 baseny odkryte, basen kryty, pralnia.

PLAŻA
100 m od hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki. Dojście do plaży ulicą.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i aneksie. 
Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe
∞ komfort
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 restauracje à la carte, 
3 bary
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski, 

podwieczorek, lody, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety urodzinowe i dla nowożeńców 
Restauracje à la carte:turecka, chińska, włoska

INTERNET
∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia
∞ tenis stołowy, rzutki, 
∞ siatkówka, siatkówka plażowa
∞ animacje, aerobik
∞ centrum SPA, masaż, sauna, łaźnia turecka
∞ salon piękności
∞ sporty wodne na plaży

DODATKOWE INFORMACJE
Hotel przyjmuje gości powyżej 16 r.ż.

Przykładowy pokój

SIDE VALENTINE RESORT & SPA
Hotel tylko dorosłych. Do wyboru kilka restauracji z  daniami z  całego 
świata a przede wszystkim centrum SPA z tradycyjnymi zabiegami kosme-
tycznymi. Aktywni goście z pewnością zadowolą się bogatą ofertą cen-
trum nurkowego czy sportów wodnych a także boisk sportowych. 

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

4 km od Side,  
7 km od Manavgat,  
64 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Hotel  
tylko dla 

dorosłych

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1989 r. Odnowiony w 2018 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 5 barów, 
pralnia, centrum biznesowe, 2 baseny odkryte, 
3 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
150 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwiro-
wa, 150 m długości.Parasole, leżaki, ręczniki. 

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, TV, 
telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, 
5 barów
All Inclusive 
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców 
Restauracje à la carte: owoce morza

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, siatkówka plażowa
∞ animacje, dyskoteka, aerobik
∞ centrum SPA, masaż, salon piękności
∞ porty wodne na plaży

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

w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat 

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 Lokalizacja:

Titreyengol,  
5 km od Side,  
65 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



MARITIM SARAY REGENCY
Położony w zielonym ogrodzie w miejscowości Titreyengol, w niewielkiej 
odległości od prywatnej plaży oraz tuż przy uliczce pełnej sklepików, barów 
i restauracji. Hotel zapewni relaks i zapomnienie o codziennych troskach 
dorosłym oraz dzieciom.

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat 
2. dziecko do 14 lat

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2017 r. 
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 3 bary, 
3 baseny odkryte, basen kryty, pralnia.

PLAŻA
100 m od hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki. Dojście do plaży ulicą.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i aneksie. 
Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe
∞ komfort
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 restauracje à la carte, 
3 bary
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski, 

podwieczorek, lody, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety urodzinowe i dla nowożeńców 
Restauracje à la carte:turecka, chińska, włoska

INTERNET
∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia
∞ tenis stołowy, rzutki, 
∞ siatkówka, siatkówka plażowa
∞ animacje, aerobik
∞ centrum SPA, masaż, sauna, łaźnia turecka
∞ salon piękności
∞ sporty wodne na plaży

DODATKOWE INFORMACJE
Hotel przyjmuje gości powyżej 16 r.ż.

Przykładowy pokój

SIDE VALENTINE RESORT & SPA
Hotel tylko dorosłych. Do wyboru kilka restauracji z  daniami z  całego 
świata a przede wszystkim centrum SPA z tradycyjnymi zabiegami kosme-
tycznymi. Aktywni goście z pewnością zadowolą się bogatą ofertą cen-
trum nurkowego czy sportów wodnych a także boisk sportowych. 

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

4 km od Side,  
7 km od Manavgat,  
64 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Hotel  
tylko dla 

dorosłych

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
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KIRMAN SIDEMARIN  
BEACH & SPA

Wytworne wnętrza, zjeżdżalnie wodne, animacje oraz cała gama zajęć 
sportowych sprawiają, że miejsce to jest idealne na wakacje dla rodzin 
z dziećmi

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

5 km od Side,  
10 km od Manavgatu,  
ok. 60 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

ULTRA ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2016 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 5 barów, 
room service, sala konferencyjna, pralnia, sejf 
w recepcji, basen kryty, basen odkryty, 3 zjeż-
dżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 100 m 
długości, odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży. 

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, TV, 
telefon, łazienkę, balkon. 
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 2 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 5 barów
Ultra All Inclusive 
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

 przekąski, podwieczorek i lody, późny posiłek
∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: azjatycka, turecka, 
śródziemnomorska

INTERNET
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  kort tenisowy, tenis stołowy
∞ rzutki, bilard, kręgle, sporty wodne na plaży
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej, aerobik, siłownia, 
∞ animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA i talasoterapii, 

masaż, łaźnia turecka, sauna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  brodzik, 2 place zabaw, zjeżdżalnia wodna
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ maxiklub dla dzieci w wieku 13-18 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 10 lat

AQUAFUN

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.
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HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 2013 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 5 barów, sala 
konferencyjna, pralnia, basen kryty, 2 baseny 
odkryte, 2 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
400 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwiro-
wa, 50 m długości. Parasole, leżaki, ręczniki, bar 
na plaży. 

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, TV, 
telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, 
5 barów
All Inclusive 
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców 
Restauracje à la carte: międzynarodowa

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ kort tenisowy
∞ tenis stołowy, rzutki, siatkówka plażowa
∞ animacje, dyskoteka, aerobik
∞ centrum SPA, masaż
∞ sporty wodne na plaży

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

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Titreyengol,  
5 km od Side,  
65 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



MAYA WORLD HOTEL
Położony z dala od zgiełku miasta, niedaleko plaży hotel to idealne miej-
sce na wakacyjny wypoczynek. Baseny, zjeżdżalnie oraz ciekawe zaplecze 
sportowo-rekreacyjne to przepis na udane wakacje. 

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

AQUAFUN
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KIRMAN SIDEMARIN  
BEACH & SPA

Wytworne wnętrza, zjeżdżalnie wodne, animacje oraz cała gama zajęć 
sportowych sprawiają, że miejsce to jest idealne na wakacje dla rodzin 
z dziećmi

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

5 km od Side,  
10 km od Manavgatu,  
ok. 60 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

ULTRA ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2016 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 5 barów, 
room service, sala konferencyjna, pralnia, sejf 
w recepcji, basen kryty, basen odkryty, 3 zjeż-
dżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 100 m 
długości, odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży. 

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, TV, 
telefon, łazienkę, balkon. 
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 2 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 5 barów
Ultra All Inclusive 
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

 przekąski, podwieczorek i lody, późny posiłek
∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: azjatycka, turecka, 
śródziemnomorska

INTERNET
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  kort tenisowy, tenis stołowy
∞ rzutki, bilard, kręgle, sporty wodne na plaży
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej, aerobik, siłownia, 
∞ animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA i talasoterapii, 

masaż, łaźnia turecka, sauna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  brodzik, 2 place zabaw, zjeżdżalnia wodna
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ maxiklub dla dzieci w wieku 13-18 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 10 lat

AQUAFUN

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.
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 HV

MAYA GOLF HOTEL
Położony w spokojnej, turystycznej miejscowości Titreyengol w otoczeniu 
zielonego lasu piniowego, hotel jest idealnym miejscem na wakacje. Zarów-
no dorośli, jak i dzieci znajdą tu coś dla siebie, począwszy od szerokiej piasz-
czystej plaży, poprzez miniklub, a skończywszy na zjeżdżalniach wodnych.

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

5 km od Side,  
65 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*HV
Data otwarcia: 1985 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 3 bary, pralnia, 
sala konferencyjna, 2 baseny odkryte, 2 zjeż-
dżalnie wodne.

PLAŻA
400 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwiro-
wa, 50 m długości. Parasole, leżaki, ręczniki, bar 
na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, TV, 
telefon, łazienkę, balkon lub brak balkonu. 
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i à la carte, 3 barów
All Inclusive 
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

 przekąski, podwieczorek, późny posiłek
∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞  pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: międzynarodowa

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  kort tenisowy, tenis stołowy
∞ rzutki
∞ aerobik, sauna
∞ dyskoteka
∞ sporty wodne na plaży
∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka

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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 4 bary, pralnia, centrum 
biznesowe, 2 baseny odkryte, 2 zjeżdżalnie 
wodne.

PLAŻA
300 m od hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysta, 60 m długości. Dojście do plaży 
ulicą. Parasole, leżaki, ręczniki, beach bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w 4 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar TV, 
telefon, łazienkę, balkon lub balkon francuski.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max. 3 os.
∞ bunkbed dla max 5 os.
∞ large dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja, 4 bary
All Inclusive 
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców 

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

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

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

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE
 Lokalizacja:

3 km od centrum Side,  
68 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



ARMAS BELLA SUN
Rodzinny kurort na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Hotel składa się z 4 bu-
dynków otoczonych zielonym ogrodem, obszernych basenów oraz piasz-
czystą plażą. Pakiet All Inclusive zaspokoi wszelkie potrzeby, dzięki czemu 
Goście mogą w pełni zrelaksować się podczas wakacji w Turcji.

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat 
2. dziecko do 14 lat

AQUAFUN

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.
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 HV

MAYA GOLF HOTEL
Położony w spokojnej, turystycznej miejscowości Titreyengol w otoczeniu 
zielonego lasu piniowego, hotel jest idealnym miejscem na wakacje. Zarów-
no dorośli, jak i dzieci znajdą tu coś dla siebie, począwszy od szerokiej piasz-
czystej plaży, poprzez miniklub, a skończywszy na zjeżdżalniach wodnych.

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

5 km od Side,  
65 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*HV
Data otwarcia: 1985 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 3 bary, pralnia, 
sala konferencyjna, 2 baseny odkryte, 2 zjeż-
dżalnie wodne.

PLAŻA
400 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwiro-
wa, 50 m długości. Parasole, leżaki, ręczniki, bar 
na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, TV, 
telefon, łazienkę, balkon lub brak balkonu. 
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i à la carte, 3 barów
All Inclusive 
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

 przekąski, podwieczorek, późny posiłek
∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞  pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: międzynarodowa

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  kort tenisowy, tenis stołowy
∞ rzutki
∞ aerobik, sauna
∞ dyskoteka
∞ sporty wodne na plaży
∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka

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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

AQUAFUN
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Piękne sosnowe lasy, eleganckie kurorty wysokiej 
klasy, obsługa na najwyższym poziomie, ciągnące 
się kilometrami pola golfowe oraz piaszczyste 
plaże, to składowe błogiego wypoczynku, 
które znajdziecie w najbardziej ekskluzywnym 
z kurortów Riwiery Tureckiej - Belek. Położony 
pośród piniowych i sosnowych lasów na 
rozległej zielonej równinie, poprzecinanej 
wodnymi kanałami rzeki Kopru Çayı. Słynie 
z najpiękniejszych w Turcji, piaszczystych, 
mieniących się złotem plaż. 

Karadayi

Boğazkent

Xanadu Resort HotelCalista Luxury Resort

Cornelia Diamond Golf Resort & Spa
Ela Quality Resort Belek

Susesi Luxury Resort

Adam & Eve Adults Only
Maxx Royal Belek Golf Resort
Spice Hotel & Spa
Gural Premier Belek

Gloria Golf Resort
Gloria Serenity Resort

Sherwood Sensimar Belek Resort

Crystal Waterworld Resort & Spa
Kirman Belazur Resort & Spa

Kadriye

The Land Of Legends - Kingdom Hotel

Granada Luxury Belek

Limak Atlantis Deluxe Hotel & Resort

M o r z e  Ś r ó d z i e m n e
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BELEK

136 XANADU RESORT HOTEL 5 X X X X 2-12

140 GRANADA LUXURY BELEK 5 X X X 2-13

142 GURAL PREMIER BELEK 5 X X X X 2-13

143 GLORIA GOLF RESORT 5 X X X X 2-13

144
THE LAND OF LEGENDS - KINGDOM 
HOTEL

5 X X

146 SUSESI LUXURY RESORT 5 X X X X 2-12 2-12

147 ELA QUALITY RESORT BELEK 5 X X X X 2-12

148 GLORIA SERENITY RESORT 5 X X X 2-13

149 MAXX ROYAL BELEK GOLF RESORT 5 X X X X 2-12

150 CALISTA LUXURY RESORT 5 X X X X 2-12

151 ADAM & EVE ADULTS ONLY 5 X X X X ADULTS OLNY

152
SHERWOOD SENSIMAR BELEK 
RESORT

5 X X X ADULTS OLNY

153 SPICE HOTEL & SPA 5 X X X X 2-12

154
CRYSTAL WATERWORLD RESORT 
& SPA

5 X X X X 2-12

155
LIMAK ATLANTIS DELUXE HOTEL 
& RESORT

5 X X X X 2-15 2-7

156
CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT 
& SPA

5 X X X 2-7

157 KIRMAN BELAZUR RESORT & SPA 5 X X X X 2-10

LISTA HOTELI

135135coralove lato

O_048-187_Turcja_Regiony_04.indd   135 30/11/2018   13:26

Belek

Belek najbardziej zielony i najbar-
dziej luksusowy region Riwiery Tu-
reckiej. Leży na rozległej zielonej 
równinie poprzecinanej kanałami 
– odgałęzieniami rzeki Kopru 
Çayi. To niekwestionowana stolica 

golfa w Turcji, bo tu właśnie są 
kilometry fantastycznych pól gol-
fowych i doskonałej infrastruktury 
dla golfiarzy. Miasto w ciągu wie-
ków znajdowało się pod różnymi 
wpływami. Kolejni gospodarze – 
Grecy, Rzymianie, Turcy seldżuccy 
i Bizantyjczycy – zostawiali trwały 
ślad przede wszystkim w archi-
tekturze. Liczne budowle z okresu 
Imperium Rzymskiego są do dziś 
chętnie zwiedzane przez tury-
stów. Atrakcją turystyczną okolicy 
jest park krajobrazowy z ponad 
100 gatunkami zamieszkujących 
go ptaków oraz usytuowany 
w piniowym lesie malowniczy 
wodospad Kursunlu. Niedaleko 
Belek znajduje się aquapark 
i delfinarium.

  Pozostałości starożytnych miast 
Aspendos i Perge

  Wodospad Kursunlu

  Największy na Riwierze Tureckiej 
park rozrywki – The Land of 
Legend Theme Park

  Idealne miejsce na naukę 
i doskonalenie gry w golfa, 
kilometry zielonych pól golfowych

  Hotele na liście NAJ

  Plaże z certyfikatem Błękitnej Flagi

  Świetna baza wypadowa do 
zwiedzania Antalyi, Aspendos czy 
Perge

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
Luksus, mikroklimat i golf
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Piękne sosnowe lasy, eleganckie kurorty wysokiej 
klasy, obsługa na najwyższym poziomie, ciągnące 
się kilometrami pola golfowe oraz piaszczyste 
plaże, to składowe błogiego wypoczynku, 
które znajdziecie w najbardziej ekskluzywnym 
z kurortów Riwiery Tureckiej - Belek. Położony 
pośród piniowych i sosnowych lasów na 
rozległej zielonej równinie, poprzecinanej 
wodnymi kanałami rzeki Kopru Çayı. Słynie 
z najpiękniejszych w Turcji, piaszczystych, 
mieniących się złotem plaż. 

Karadayi

Boğazkent

Xanadu Resort HotelCalista Luxury Resort

Cornelia Diamond Golf Resort & Spa
Ela Quality Resort Belek

Susesi Luxury Resort

Adam & Eve Adults Only
Maxx Royal Belek Golf Resort
Spice Hotel & Spa
Gural Premier Belek

Gloria Golf Resort
Gloria Serenity Resort

Sherwood Sensimar Belek Resort

Crystal Waterworld Resort & Spa
Kirman Belazur Resort & Spa

Kadriye

The Land Of Legends - Kingdom Hotel

Granada Luxury Belek

Limak Atlantis Deluxe Hotel & Resort

M o r z e  Ś r ó d z i e m n e
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136 XANADU RESORT HOTEL 5 X X X X 2-12

140 GRANADA LUXURY BELEK 5 X X X 2-13

142 GURAL PREMIER BELEK 5 X X X X 2-13

143 GLORIA GOLF RESORT 5 X X X X 2-13

144
THE LAND OF LEGENDS - KINGDOM 
HOTEL

5 X X

146 SUSESI LUXURY RESORT 5 X X X X 2-12 2-12

147 ELA QUALITY RESORT BELEK 5 X X X X 2-12

148 GLORIA SERENITY RESORT 5 X X X 2-13

149 MAXX ROYAL BELEK GOLF RESORT 5 X X X X 2-12

150 CALISTA LUXURY RESORT 5 X X X X 2-12

151 ADAM & EVE ADULTS ONLY 5 X X X X ADULTS OLNY

152
SHERWOOD SENSIMAR BELEK 
RESORT

5 X X X ADULTS OLNY

153 SPICE HOTEL & SPA 5 X X X X 2-12

154
CRYSTAL WATERWORLD RESORT 
& SPA

5 X X X X 2-12

155
LIMAK ATLANTIS DELUXE HOTEL 
& RESORT

5 X X X X 2-15 2-7

156
CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT 
& SPA

5 X X X 2-7

157 KIRMAN BELAZUR RESORT & SPA 5 X X X X 2-10

LISTA HOTELI
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XANADU RESORT HOTEL
Elegancki kurort położony w malowniczej scenerii wśród piniowego lasu. 
Na ogromnej przestrzeni znajduje się mnóstwo atrakcji dla dzieci, miniklub 
Fancyland, minilunapark z karuzelą, duży plac zabaw, zjeżdżalnie wodne 
i polskie animacje dla dzieci. Urokliwa plaża i krystaliczne morze zachęcają 
do zażywania wodnych i słonecznych kąpieli. Moc atrakcji i urozmaicony 
program rozrywkowy sprawi, że urlop spędzony w Xanadu Resort Hotel 
będzie wyjątkowy.

 ∞ HIGH CLASS ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

7 km od Belek, 40 km od 
lotniska, 50 km od Antalyi 
Hotel usytuowany na 
powierzchni 150 000 m2.

SPRAWDŹ 
CENĘ



HIGH CLASS ALL INCLUSIVE

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

Lunapark

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

Lunapark

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

Lunapark

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

Lunapark

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

Lunapark

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

Lunapark
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AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 
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XANADU RESORT HOTEL
Elegancki kurort położony w malowniczej scenerii wśród piniowego lasu. 
Na ogromnej przestrzeni znajduje się mnóstwo atrakcji dla dzieci, miniklub 
Fancyland, minilunapark z karuzelą, duży plac zabaw, zjeżdżalnie wodne 
i polskie animacje dla dzieci. Urokliwa plaża i krystaliczne morze zachęcają 
do zażywania wodnych i słonecznych kąpieli. Moc atrakcji i urozmaicony 
program rozrywkowy sprawi, że urlop spędzony w Xanadu Resort Hotel 
będzie wyjątkowy.

 ∞ HIGH CLASS ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

7 km od Belek, 40 km od 
lotniska, 50 km od Antalyi 
Hotel usytuowany na 
powierzchni 150 000 m2.

SPRAWDŹ 
CENĘ



HIGH CLASS ALL INCLUSIVE

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

Lunapark

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

Lunapark

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

Lunapark

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

Lunapark

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

Lunapark

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

Lunapark
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Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  polskojęzyczny animator dla dzieci 01.05-30.09
∞  zajęcia w klubie dla dzieci w wieku 4-16 lat, 

m.in.: zajęcia plastyczne, gry planszowe, 
teatrzyk, zawody sportowe

∞  dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 
terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

∞  2 place zabaw 
∞  adventure park
∞  minilunapark
∞  basen do aktywności z pistoletami wodnymi 

– fresh park
∞  4 baseny
∞ 2 wieże ze zjeżdżalniami wodnymi
∞  możliwość wypożyczenia wózka
∞  opiekunka
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  przekąski FancySnack
∞  przyjęcia urodzinowe dla dzieci
∞ studio muzyczne
∞ miniamfiteatr
∞ PlayStation
∞ sala kinowa

MAGICZNA 
KRAINA ZABAW  
- Z MYŚLĄ O DZIECIACH



ZABAWA – polskojęzyczny animator dla 
dzieci w miniklubie, zajęcia w klubach dla 
dzieci w wieku 4-16 lat takie jak zajęcia 
plastyczne, gry planszowe, teatrzyk, 
zawody sportowe. Minilunapark z  ka-
ruzelą i  minikolejką, fresh park z  grami 
wodnymi, plac zabaw z  licznymi atrak-
cjami – zjeżdżalnie, huśtawki, trampolina, 
domki, kosz do koszykówki dla nastolat-
ków, adventure park, ścianka wspinaczko-
wa oraz wygodne ławeczki pozwalające 
rodzicom obserwować swoje dzieci. 

Podgrzewany basen dla maluchów, basen 
do aktywności z  pistoletami wodnymi, 
baseny i  zjeżdżalnie wodne dla dzieci 
w wieku 4-7 lat oraz starszych.

Na terenie miniklubu serwowane są 
również przekąski, a jubilaci mogą zorga-
nizować tu przyjęcie urodzinowe. 

BEZPIECZEŃSTWO – baseny otoczo-
ne drewnianymi płotkami, plac zabaw 
z  gumowym podłożem, dzięki czemu 
lepiej asekuruje podczas upadków, czę-
ściowo zadaszony plac zabaw chronią-
cy od słońca, wieczorne oświetlenie na 
terenie placu zabaw również zaprojekto-
wane w taki sposób by zapewniać dzie-
ciom maksymalne bezpieczeństwo.

WYGODA – udogodnienia dla Rodziców, 
takie jak możliwość wynajęcia opiekunki, 
wózka, łóżeczka dla dzieci do 2 lat oraz 
krzesełka i menu dla dzieci w restauracji.

FANCYLAND

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

„Stać się gwiazdą,  
zdobywcą szczytów  

i szaleć beztrosko jak dziecko,  
czy ktoś o tym nie marzy?

W Fancyland chcemy spełniać 
marzenia, nawet te najskrytsze”

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

139139coralove lato
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XANADU RESORT HOTEL
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2000 r. Częściowo odnowiony 
w 2018 r.
Na terenie hotelu: 8 restauracji, 11 barów, room 
service, 14 sal konferencyjnych, centrum 
biznesowe, pralnia, 3 baseny odkryte i 3 
zjeżdżalnie, basen kryty.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczy-
sto-żwirowa, 415 m długości, certyfikat 
Błękitnej Flagi. Pomiędzy hotelem a plażą 
przepływa rzeka – przejście przez mostek. 
Parasole, ręczniki, leżaki, pawilony, beach bar. 
Zadaszony plac zabaw dla dzieci. 
Specjalna strefa dla dorosłych 16+.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym, 12 
bungalowach i w 2 willach prezydenckich. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
telefon, TV, łazienka, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞ junior suity dla max 4 os.
∞  suity dla max 6 os.
∞  rodzinne dla max 6 os.
∞ suity rodzinne dla max 6 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 7 à la carte, 11 barów
High Class All Inclusive
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek,  przekąski, podwieczorek, lody
∞  lokalne oraz wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe

∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy do 
śniadania i świeże soki w cukierni

∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:  włoska, tureckie śniadanie, 
azjatycka, francuska, rybna, meksykańska, kebab

INTERNET
∞  Wi-Fi w hotelu i na plaży bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, aerobik
∞  salon piękności 
∞ centrum SPA, sauna, łaźnia turecka, masaż
∞  koszykówka, siatkówka plażowa
∞  miniboisko do piłki nożnej
∞  tenis stołowy
∞ rzutki, bilard, cymbergaj,  kręgle
∞  2 korty tenisowe 
∞  animacje,  kino, dyskoteka
∞  minigolf, miejsce do ćwiczeń dla golfistów
∞  sporty wodne na plaży

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.

Przykładowy pokój

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.

Przykładowy pokój Przykładowy pokój

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.

Przykładowy pokój odnowiony w 2018 r. Przykładowy pokój odnowiony w 2018 r.

138

T
U

R
C

JA
 | 

B
e

le
k

O_136-157_TURCJA_Belek_2019_vo_05.indd   138 27/11/2018   17:30

138



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  polskojęzyczny animator dla dzieci 01.05-30.09
∞  zajęcia w klubie dla dzieci w wieku 4-16 lat, 

m.in.: zajęcia plastyczne, gry planszowe, 
teatrzyk, zawody sportowe

∞  dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 
terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

∞  2 place zabaw 
∞  adventure park
∞  minilunapark
∞  basen do aktywności z pistoletami wodnymi 

– fresh park
∞  4 baseny
∞ 2 wieże ze zjeżdżalniami wodnymi
∞  możliwość wypożyczenia wózka
∞  opiekunka
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  przekąski FancySnack
∞  przyjęcia urodzinowe dla dzieci
∞ studio muzyczne
∞ miniamfiteatr
∞ PlayStation
∞ sala kinowa

MAGICZNA 
KRAINA ZABAW  
- Z MYŚLĄ O DZIECIACH



ZABAWA – polskojęzyczny animator dla 
dzieci w miniklubie, zajęcia w klubach dla 
dzieci w wieku 4-16 lat takie jak zajęcia 
plastyczne, gry planszowe, teatrzyk, 
zawody sportowe. Minilunapark z  ka-
ruzelą i  minikolejką, fresh park z  grami 
wodnymi, plac zabaw z  licznymi atrak-
cjami – zjeżdżalnie, huśtawki, trampolina, 
domki, kosz do koszykówki dla nastolat-
ków, adventure park, ścianka wspinaczko-
wa oraz wygodne ławeczki pozwalające 
rodzicom obserwować swoje dzieci. 

Podgrzewany basen dla maluchów, basen 
do aktywności z  pistoletami wodnymi, 
baseny i  zjeżdżalnie wodne dla dzieci 
w wieku 4-7 lat oraz starszych.

Na terenie miniklubu serwowane są 
również przekąski, a jubilaci mogą zorga-
nizować tu przyjęcie urodzinowe. 

BEZPIECZEŃSTWO – baseny otoczo-
ne drewnianymi płotkami, plac zabaw 
z  gumowym podłożem, dzięki czemu 
lepiej asekuruje podczas upadków, czę-
ściowo zadaszony plac zabaw chronią-
cy od słońca, wieczorne oświetlenie na 
terenie placu zabaw również zaprojekto-
wane w taki sposób by zapewniać dzie-
ciom maksymalne bezpieczeństwo.

WYGODA – udogodnienia dla Rodziców, 
takie jak możliwość wynajęcia opiekunki, 
wózka, łóżeczka dla dzieci do 2 lat oraz 
krzesełka i menu dla dzieci w restauracji.

FANCYLAND

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

„Stać się gwiazdą,  
zdobywcą szczytów  

i szaleć beztrosko jak dziecko,  
czy ktoś o tym nie marzy?

W Fancyland chcemy spełniać 
marzenia, nawet te najskrytsze”

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2017 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 11 barów, room 
service, pralnia, 24 sale konferencyjne, centrum 
biznesowe, 2 baseny kryte, 8 basenów odkry-
tych, aquapark.

PLAŻA
1750 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 80 m 
długości. Parasole, leżaki,  ręczniki, pawilony, bar 
na plaży. Dojście do plaży ulicą i/lub promenadą 
lub dojazd busem hotelowym.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i w anek-
sach. Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon, 
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych
∞ ville suite dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 restauracje à la carte, 
11 barów
Ultra All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja 
∞ późny posiłek
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ lokalne i wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

Restauracje à la carte:  Steak House, międzyna-
rodowa, śródziemnomorska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, aerobik
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ koszykówka, siatkówka
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ animacje, dyskoteka, kino, lunapark
∞ centrum SPA, masaż
∞ kort tenisowy
∞ kręgle, bilard, pokój gier
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci 16.06-16.09
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat: m.in. zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe

∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 
terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

∞ zajęcia dla młodzieży w wieku 13-17 lat
∞ 2 brodziki
∞ wodny plac zabaw
∞ 2 place zabaw
∞ opiekunka
∞ możliwość wypożyczenia wózków
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji 

głównej

GRANADA LUXURY BELEK 
Hotel dla fanów wodnego szaleństwa. Baseny, kolorowe zjeżdżalnie, 
ogromny teren oraz bogata oferta sportowa i rekreacyjna to przepis na 
udane wakacje. 

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Belek, 33 km od lotniska 
w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

Lunapark

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

ULTRA ALL INCLUSIVE

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

DZIECKO
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

Przykładowy pokój
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AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2017 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 11 barów, room 
service, pralnia, 24 sale konferencyjne, centrum 
biznesowe, 2 baseny kryte, 8 basenów odkry-
tych, aquapark.

PLAŻA
1750 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 80 m 
długości. Parasole, leżaki,  ręczniki, pawilony, bar 
na plaży. Dojście do plaży ulicą i/lub promenadą 
lub dojazd busem hotelowym.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i w anek-
sach. Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon, 
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych
∞ ville suite dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 restauracje à la carte, 
11 barów
Ultra All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja 
∞ późny posiłek
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ lokalne i wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

Restauracje à la carte:  Steak House, międzyna-
rodowa, śródziemnomorska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, aerobik
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ koszykówka, siatkówka
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ animacje, dyskoteka, kino, lunapark
∞ centrum SPA, masaż
∞ kort tenisowy
∞ kręgle, bilard, pokój gier
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci 16.06-16.09
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat: m.in. zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe

∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 
terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

∞ zajęcia dla młodzieży w wieku 13-17 lat
∞ 2 brodziki
∞ wodny plac zabaw
∞ 2 place zabaw
∞ opiekunka
∞ możliwość wypożyczenia wózków
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji 

głównej

GRANADA LUXURY BELEK 
Hotel dla fanów wodnego szaleństwa. Baseny, kolorowe zjeżdżalnie, 
ogromny teren oraz bogata oferta sportowa i rekreacyjna to przepis na 
udane wakacje. 

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Belek, 33 km od lotniska 
w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

Lunapark

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

ULTRA ALL INCLUSIVE

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

DZIECKO
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

Przykładowy pokój
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GLORIA GOLF RESORT
Luksusowy hotel dla wymagających Klientów. Otoczony zielenią, poło-
żony nad szeroką piaszczystą plażą. Na dorosłych Gości czekają tu liczne 
atrakcje: pole golfowe, kompleks basenów i zjeżdżalni wodnych, centrum 
SPA oraz rozbudowane zaplecze sportowo-rozrywkowe.

∞ ALL INCLUSIVE SPECIAL

∞ PRZY PLAŻY 

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

7 km od Belek,  
40 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony w 2008 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 7 barów, room 
service, 7 sal konferencyjnych, pralnia, , basen 
kryty, 3 baseny odkryte, aquapark (11 zjeżdżalni).

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

POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach i 46 willach. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, mi-
nibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, telefon, 

TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi: 
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ junior suity dla max 4 os.
∞ suity dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 à la carte, 7 barów
All Inclusive Special (24h)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek 
∞ lokalne oraz wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe, 
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: 

∞ międzynarodowa
∞ rybna
∞ włoska

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ 4 korty tenisowe
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ piłka nożna
∞ minigolf, miniboisko do piłki nożnej
∞ aerobik, siłownia, sauna
∞ animacje, dyskoteka, kino
∞ kręgle, bilard
∞ sporty wodne na plaży
∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka
∞ salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodziki, zjeżdżalnie wodne
∞ animacje i zajęcia w klubach dla dzieci w wieku 

4-17 lat
∞ 2 place zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji 

głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ opiekunka

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE SPECIAL 24H AQUAFUN
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GURAL PREMIER BELEK
Luksusowy kompleks otoczony palmowym ogrodem z  rewelacyjnym 
widokiem na lazur Morza Śródziemnego. Doceniany za wysoki standard, 
ciekawą formułę family i  bogaty program animacji. Znakomity wybór 
menu, tradycyjne specjały tureckie będą dopełnieniem szczęścia.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 10 barów, 
sejf w recepcji, room service, pralnia, basen 
kryty, 2 baseny odkryte, aquapark (16 zjeżdżal-
ni). Urozmaicony program animacyjny, klub 
Happyland dla dzieci oraz rozbudowane zaple-
cze rekreacyjno-sportowe.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z platformą, piaszczysta, 
350 m długości, posiada certyfikat Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, pawilony, beach 
bar.

POKOJE
W 22 budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję centralną, sejf, minibar, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ deluxe dla max 4 os.
∞ superior dla max 4 os.
∞ suity prezydenckie pool dla max 6 os.
∞ rodzinne pool dla max 6 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 à la carte, 10 barów
Premier Ultra All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek

∞ lokalne i wybrane importowane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:
∞ włoska, turecka, śródziemnomorska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, aerobik
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, minigolf, rzutki
∞ siatkówka plażowa, miniboisko do piłki nożnej
∞ dyskoteka, 8 kortów tenisowych, lekcje tenisa 
∞ centrum SPA, salon piękności, masaż 
∞ cymbergaj, sala gier
∞ sporty wodne na plaży

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

∞ PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Kadriye,  
1 km od Belek,  
35 km od lotniska 
w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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GLORIA GOLF RESORT
Luksusowy hotel dla wymagających Klientów. Otoczony zielenią, poło-
żony nad szeroką piaszczystą plażą. Na dorosłych Gości czekają tu liczne 
atrakcje: pole golfowe, kompleks basenów i zjeżdżalni wodnych, centrum 
SPA oraz rozbudowane zaplecze sportowo-rozrywkowe.

∞ ALL INCLUSIVE SPECIAL

∞ PRZY PLAŻY 

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

7 km od Belek,  
40 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony w 2008 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 7 barów, room 
service, 7 sal konferencyjnych, pralnia, , basen 
kryty, 3 baseny odkryte, aquapark (11 zjeżdżalni).

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

POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach i 46 willach. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, mi-
nibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, telefon, 

TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi: 
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ junior suity dla max 4 os.
∞ suity dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 à la carte, 7 barów
All Inclusive Special (24h)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek 
∞ lokalne oraz wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe, 
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: 

∞ międzynarodowa
∞ rybna
∞ włoska

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ 4 korty tenisowe
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ piłka nożna
∞ minigolf, miniboisko do piłki nożnej
∞ aerobik, siłownia, sauna
∞ animacje, dyskoteka, kino
∞ kręgle, bilard
∞ sporty wodne na plaży
∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka
∞ salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodziki, zjeżdżalnie wodne
∞ animacje i zajęcia w klubach dla dzieci w wieku 

4-17 lat
∞ 2 place zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji 

głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ opiekunka

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE SPECIAL 24H AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room 
service, sejf w recepcji, pralnia, basen kryty.
Do hotelu przylega park rozrywki „The Land of 
Legends. Goście hotelu mogą bezpłatnie korzy-
stać z wybranych atrakcji parku oraz kompleksu 
basenów odkrytych.

PLAŻA
9 km od hotelu, prywatna, pomost, piaszczysta, 
700 m długości, dojście do plaży ulicą lub dojazd 
bezpłatnym busem hotelowym. Parasole, leżaki, 
ręczniki plażowe, bar na plaży, pawilony.

POKOJE
Wyposażone sa w klimatyzację, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, telefon, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ deluxe
∞ deluxe connected
∞ junior suity
∞ suity rodzinne
∞ suity grand
∞ suity terrace
∞ suity kingdom

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracje a la carte (3), 
bary (3), cukiernia

All Inclusive (10:00-21:00)
∞ śniadanie, obiad, przekąski, podwieczorek, 

kolacja, lody
∞ napoje bezalkoholowe, lokalne napoje 

alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Tylko śniadania 
Śniadanie i obiadokolacja
Restauracje à la carte:  libańska, włoska, między-
narodowa & owoce morza

INTERNET
∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ animacje
∞ sauna, centrum SPA
∞ masaż
∞ salon piękności
∞ łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ zjeżdżalnie wodne dla dzieci (20) zlokalizowane 

w parku wodnym
∞ animacje dla dzieci oraz miniklub dla dzieci 

w wieku 4 - 12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka dla dzieci
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka

THE LAND OF LEGENDS 
KINGDOM HOTEL 

Unikalne miejsce, które łączy w sobie wszystkie aspekty wakacji – zabawę, 
wygodę i luksus, zaskoczenie i wrażenie! To elegancki hotel z obsługą na 
światowym poziomie. Bajecznie urządzone pokoje pełne fantazji i udo-
godnień zapewniają komfortowe zakwaterowanie, stanowiąc połączenie 
komfortu i wygody pięciogwiazdkowego hotelu z luksusem. Wyjątkowo-
ści dodają niezliczone atrakcje ,,The Land of Legends’’. 

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS
 Lokalizacja:

Kadriye,  
ok. 7 km od Belek, 1 km od Kadriye, 27 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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Przykładowy pokój

Czeka tu na Państwa wyjątkowe wodne szaleństwo  
–ponad 40 zjeżdżalni, spływ „szaloną rzeką”, rozległy 
kompleks basenów, wodny roller coaster znaj-
dujący się 43 metry nad ziemią i pędzący 83 km/h – 
adrenalina gwarantowana! Do tego kino 5D, Animal 
Park – będący domem dla tysięcy najpiękniejszych 
stworzeń Morza Śródziemnego, w tym również tropi-
kalnych ryb i delfinów, które podziwiać można podczas 
podwodnego safari oraz niezapomniane show 
z udziałem delfinów i lwa morskiego – uroczej Panny 
Silvy. Tego się nie da opisać, to trzeba przeżyć!

Największy na Riwierze Tureckiej 
Park Rozrywki
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HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room 
service, sejf w recepcji, pralnia, basen kryty.
Do hotelu przylega park rozrywki „The Land of 
Legends. Goście hotelu mogą bezpłatnie korzy-
stać z wybranych atrakcji parku oraz kompleksu 
basenów odkrytych.

PLAŻA
9 km od hotelu, prywatna, pomost, piaszczysta, 
700 m długości, dojście do plaży ulicą lub dojazd 
bezpłatnym busem hotelowym. Parasole, leżaki, 
ręczniki plażowe, bar na plaży, pawilony.

POKOJE
Wyposażone sa w klimatyzację, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, telefon, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ deluxe
∞ deluxe connected
∞ junior suity
∞ suity rodzinne
∞ suity grand
∞ suity terrace
∞ suity kingdom

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracje a la carte (3), 
bary (3), cukiernia

All Inclusive (10:00-21:00)
∞ śniadanie, obiad, przekąski, podwieczorek, 

kolacja, lody
∞ napoje bezalkoholowe, lokalne napoje 

alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Tylko śniadania 
Śniadanie i obiadokolacja
Restauracje à la carte:  libańska, włoska, między-
narodowa & owoce morza

INTERNET
∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ animacje
∞ sauna, centrum SPA
∞ masaż
∞ salon piękności
∞ łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ zjeżdżalnie wodne dla dzieci (20) zlokalizowane 

w parku wodnym
∞ animacje dla dzieci oraz miniklub dla dzieci 

w wieku 4 - 12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka dla dzieci
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka

THE LAND OF LEGENDS 
KINGDOM HOTEL 

Unikalne miejsce, które łączy w sobie wszystkie aspekty wakacji – zabawę, 
wygodę i luksus, zaskoczenie i wrażenie! To elegancki hotel z obsługą na 
światowym poziomie. Bajecznie urządzone pokoje pełne fantazji i udo-
godnień zapewniają komfortowe zakwaterowanie, stanowiąc połączenie 
komfortu i wygody pięciogwiazdkowego hotelu z luksusem. Wyjątkowo-
ści dodają niezliczone atrakcje ,,The Land of Legends’’. 

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS
 Lokalizacja:

Kadriye,  
ok. 7 km od Belek, 1 km od Kadriye, 27 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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ELA QUALITY RESORT BELEK
Elegancki, usytuowany przy piaszczystej plaży. Przestronny, pełen ogro-
dów teren pozwala się zrelaksować. W zależności od nastroju można być 
w samym sercu rozrywek i animacji lub wypoczywać w zacisznym, kame-
ralnym miejscu. Hotel szczególnie dedykowany jest rodzinom z dziećmi.

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY 

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

2 km od Belek, 35 km 
od lotniska, 45 km 
od centrum Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 8 restauracji, 12 barów, room 
service, 9 sal konferencyjnych, centrum bizne-
sowe, pralnia, basen kryty, 5 basenów odkry-
tych, 5 zjeżdżalni wodnych. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysta, 
270 m długości. Parasole, leżaki, ręczniki, 
pawilony, beach bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach głównych, 
w 20 budynkach Lake House i w 7 willach. 

Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, łazienkę, te-
lefon, TV, balkon lub taras.
Typy pokoi: 
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dublex dla max 5 os.
∞ suity dla max 4 os.
∞ honeymoon
∞ dla osób niepełnosprawnych
∞ Lake House’y dla max 5 os.
∞ wille dla max 10 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 7 à la carte, 12 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

∞ późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne i wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, francuska, włoska, 
meksykańska, japońska, rybna, kontynentalna

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ kręgle, koszykówka
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ aerobik, animacje
∞ zajęcia i atrakcje w Art Studio
∞ tenis stołowy 
∞ rzutki, bilard, minigolf
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ dyskoteka, kino
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż, jacuzzi
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w klubach dla dzieci w wieku 

4-13 lat
∞ klub dla nastolatków w wieku 14-17 lat
∞ plac zabaw, 2 brodziki, 4 zjeżdżalnie wodne
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin

10 
os.

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H AQUAFUN
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Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2007 r.
Na terenie hotelu: 7 restauracji, 12 barów, room 
service, 12 sal konferencyjnych, sejf w recepcji, 
pralnia, 2 baseny kryte, 5 basenów odkrytych, 
aquapark (6 zjeżdżalni).  
Urozmaicony program animacyjny dla dzieci 
i dorosłych oraz obszerny wybór zajęć rekre-
acyjno-sportowych dla osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-
żwirowa, 300 m długości, posiada certyfikat 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, 
pawilony, bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w 8 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, minibar, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, telefon, TV, łazienkę, balkon lub 
taras. 
Typy pokoi: 
∞ standardowe deluxe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 7 os.
∞ suity dla max 6 os.
∞ superior deluxe dla max 5 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 6 à la carte, 12 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek

∞ przekąski i podwieczorek
∞ lokalne oraz wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: turecka, meksykańska
włoska, dalekowschodnia, rybna, steak house

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 place zabaw, 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji 

głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

SUSESI LUXURY RESORT 
Miejsce to wyróżnia się dbałością o każdy detal, począwszy od komforto-
wych pokoi, poprzez eleganckie tarasy, wypielęgnowany zielony ogród, 
aż po wyrafinowaną kuchnię. Dopełnieniem szczęścia jest duży wybór ba-
senów, aquapark ze zjeżdżalniami oraz bogaty program animacji.

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY 

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

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

 Lokalizacja:

2 km od centrum Belek, 
35 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

Pokoje  
dla rodzin

7 
os.

AQUAFUN
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ELA QUALITY RESORT BELEK
Elegancki, usytuowany przy piaszczystej plaży. Przestronny, pełen ogro-
dów teren pozwala się zrelaksować. W zależności od nastroju można być 
w samym sercu rozrywek i animacji lub wypoczywać w zacisznym, kame-
ralnym miejscu. Hotel szczególnie dedykowany jest rodzinom z dziećmi.

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY 

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

2 km od Belek, 35 km 
od lotniska, 45 km 
od centrum Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 8 restauracji, 12 barów, room 
service, 9 sal konferencyjnych, centrum bizne-
sowe, pralnia, basen kryty, 5 basenów odkry-
tych, 5 zjeżdżalni wodnych. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysta, 
270 m długości. Parasole, leżaki, ręczniki, 
pawilony, beach bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach głównych, 
w 20 budynkach Lake House i w 7 willach. 

Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, łazienkę, te-
lefon, TV, balkon lub taras.
Typy pokoi: 
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dublex dla max 5 os.
∞ suity dla max 4 os.
∞ honeymoon
∞ dla osób niepełnosprawnych
∞ Lake House’y dla max 5 os.
∞ wille dla max 10 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 7 à la carte, 12 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

∞ późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne i wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, francuska, włoska, 
meksykańska, japońska, rybna, kontynentalna

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ kręgle, koszykówka
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ aerobik, animacje
∞ zajęcia i atrakcje w Art Studio
∞ tenis stołowy 
∞ rzutki, bilard, minigolf
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ dyskoteka, kino
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż, jacuzzi
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w klubach dla dzieci w wieku 

4-13 lat
∞ klub dla nastolatków w wieku 14-17 lat
∞ plac zabaw, 2 brodziki, 4 zjeżdżalnie wodne
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin

10 
os.

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H AQUAFUN
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MAXX ROYAL BELEK GOLF 
RESORT

Elegancki hotel usytuowany bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Zapew-
nia najwyższy poziom usług dla całej rodziny: minilunapark i Dino Land dla 
dzieci oraz bogaty pakiet zabiegów relaksacyjnych w SPA dla dorosłych.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2011 r.
Na terenie hotelu: 8 restauracji, 16 barów, 
room service, 26 sal konferencyjnych, centrum 
biznesowe, pralnia, basen kryty, 5 basenów 
odkrytych, aquapark (11 zjeżdżalni). 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta z pomostem, 
300 m długości, posiada certyfikat Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki,  ręczniki, pawilony, 
beach bar. Do plaży kursuje bus hotelowy. 

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach i w 37 willach. 

Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia herbaty, ekspres 
do kawy, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ suity dla max 5 os.
∞ suity royal dla max 8 os.
∞ suity rodzinne dla max 6 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 7 à la carte, 16 barów, cukiernia
Maxx All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

późny posiłek kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane 

napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety urodzinowe i dla nowożeńców
Restauracje à la carte:
2 międzynardowe, dalekowschodnia, włoska, 
steak house, rybna, turecka

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, bilard, kręgle, rzutki, łucznictwo
∞ 9 kortów tenisowych, lekcje tenisa
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ aerobik, joga, pilates, animacje, lekcje tańca
∞ dyskoteka, kino, bule, paintball, lazer tag, golf
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ standardowe boisko do piłki nożnej
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w klubach dla 

dzieci w wieku 4-12 lat
∞ klub dla nastolatków w wieku 13-17 lat
∞ 2 place zabaw, 2 brodziki, aquapark
∞ minilunapark, Dino Land
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka

∞ MAXX ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

1 km od Belek,  
35 km od lotniska w Antalyi  
45 km od centrum Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Pokoje  
dla rodzin

8 
os.

mini
Lunapark

Dino Land

MAXX ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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GLORIA SERENITY RESORT
Marzenia się spełniają – hotel jest ofertą dla najbardziej wymagających 
Gości. Jest to otoczone zielenią luksusowe miejsce, gdzie obietnica wyjąt-
kowości, spokoju i harmonii się wreszcie spełnia. Tutaj marzenie o niezwy-
kłych wakacjach staje się rzeczywistością.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2007 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 7 barów, room 
service, pralnia, 3 sale konferencyjne, centrum 
biznesowe, 2 baseny odkryte, aquapark. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, z pomostem, 
piaszczysta, 500 m długości, posiada 
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, 
ręczniki, pawilony, bar na plaży. Pomiędzy 
hotelem a plażą przepływa rzeka – przejście 
do plaży przez mostek.

POKOJE
W budynku i w 99 willach. Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, minibar, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, łazienkę, telefon, TV, balkon 
lub taras.
Typy pokoi:
∞ dla osób niepełnosprawnych
∞ suity dla max 3 os.
∞ king suity dla max 5 os.
∞ superior dla max 3 os
∞ wille dla max 12 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 restauracje à la carte, 
8 barów

All Inclusive Special (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞ lokalne oraz wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:
francuska, azjatycka, śródziemnomorska, rybna

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, kręgle, bilard, golf
∞ 3 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ koszykówka, siatkówka, minigolf
∞ aerobik, animacje, dyskoteka, kino
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ boisko do piłki nożnej
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w klubach dla dzieci w wieku 

4-17 lat
∞ jazda konna, minigolf
∞ 2 place zabaw, 2 brodziki, aquapark
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

∞ ALL INCLUSIVE SPECIAL

∞ PRZY PLAŻY

∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

7 km od Belek, 39 km 
od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Pokoje  
dla rodzin

12 
os.

ALL INCLUSIVE SPECIAL 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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MAXX ROYAL BELEK GOLF 
RESORT

Elegancki hotel usytuowany bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Zapew-
nia najwyższy poziom usług dla całej rodziny: minilunapark i Dino Land dla 
dzieci oraz bogaty pakiet zabiegów relaksacyjnych w SPA dla dorosłych.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2011 r.
Na terenie hotelu: 8 restauracji, 16 barów, 
room service, 26 sal konferencyjnych, centrum 
biznesowe, pralnia, basen kryty, 5 basenów 
odkrytych, aquapark (11 zjeżdżalni). 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta z pomostem, 
300 m długości, posiada certyfikat Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki,  ręczniki, pawilony, 
beach bar. Do plaży kursuje bus hotelowy. 

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach i w 37 willach. 

Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia herbaty, ekspres 
do kawy, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ suity dla max 5 os.
∞ suity royal dla max 8 os.
∞ suity rodzinne dla max 6 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 7 à la carte, 16 barów, cukiernia
Maxx All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

późny posiłek kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane 

napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety urodzinowe i dla nowożeńców
Restauracje à la carte:
2 międzynardowe, dalekowschodnia, włoska, 
steak house, rybna, turecka

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, bilard, kręgle, rzutki, łucznictwo
∞ 9 kortów tenisowych, lekcje tenisa
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ aerobik, joga, pilates, animacje, lekcje tańca
∞ dyskoteka, kino, bule, paintball, lazer tag, golf
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ standardowe boisko do piłki nożnej
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w klubach dla 

dzieci w wieku 4-12 lat
∞ klub dla nastolatków w wieku 13-17 lat
∞ 2 place zabaw, 2 brodziki, aquapark
∞ minilunapark, Dino Land
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka

∞ MAXX ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

1 km od Belek,  
35 km od lotniska w Antalyi  
45 km od centrum Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Pokoje  
dla rodzin

8 
os.

mini
Lunapark

Dino Land

MAXX ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

149149coralove lato

T
U

R
C

JA
 | 

B
e

le
k

O_136-157_TURCJA_Belek_2019_vo_05.indd   149 27/11/2018   17:32

149



ADAM & EVE ADULTS ONLY
Nowoczesny kompleks położony na rozległej przestrzeni przy piaszczystej 
plaży, niedaleko centrum Belek. Ten komfortowy obiekt świadczy usługi 
na najwyższym poziomie. Hotel tylko dla dorosłych polecany dla młodych 
ludzi, spragnionych wieczornych animacji i dobrej zabawy.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 8 restauracji, 7 barów, 
room service, 9 sal konferencyjnych, pralnia, 
5 basenów odkrytych, 4 zjeżdżalnie wodne. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta z pomostem, 
300 m długości, posiada certyfikat Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, pawilony, bar na 
plaży.

POKOJE
Zlokalizowane w  budynku głównym i w 68 

willach. Wyposażone w klimatyzację, sejf, 
minibar, zestaw do kawy, herbaty, łazienkę 
telefon, TV, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ Design dla max 3 os.
∞ suity Design dla max 3 os.
∞ Honeymoon Design dla max 2 os.
∞ Ville dla max 6 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 7 restauracji à la carte, 7 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad
∞ przekąski, lody, podwieczorek

∞ kolacja, późny posiłek
∞ lokalne oraz wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: owoce morza, turecka, 
steakhouse, sushi & teppanyaki, 2 śródziemno-
morskie, włoska

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, jacuzzi, łaźnia turecka
∞ 4 korty tenisowe, lekcje tenisa, rzutki, boccia 
∞ squash, lekcje squasha, badminton, 
∞ tenis stołowy
∞ bilard, kręgle
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ dyskoteka, aerobik, animacje
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż 
∞ sporty wodne na plaży
∞ siatkówka plażowa
∞ step, gimnastyka
∞ piłka wodna
∞ joga, pilates

DODATKOWE INFORMACJE
Hotel tylko dla dorosłych

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Belek, 35 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Hotel  
tylko dla 

dorosłych

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

Pokoje  

dla
 6 

os.

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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CALISTA LUXURY RESORT
Należący do jednych z  najbardziej luksusowych ośrodków wypoczyn-
kowych Calista Luxury Resort to miejsce dla najbardziej wymagających 
klientów, gdzie unikalna architektura spotyka się z wysokiej jakości obsłu-
gą i wyśmienitą kuchnią.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2007 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, bary, room 
service, sejf w recepcji, pralnia, 2 sale konfe-
rencyjne, centrum biznesowe, 2 baseny kryte, 
4 baseny odkryte, 5 zjeżdżalni wodnych

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysta, 
260 m długości, posiada certyfikat Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, pawilony, bar na 
plaży.

 

POKOJE
Zlokalizowane są w 7 budynkach i 9 willi. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
łazienkę, telefon, TV, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dublex dla max 4 os.
∞ suity dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 4 os.
∞ wille dla max 8 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 5 restauracji a la carte, 6 barów, 
kawiarnia 

À la Carte All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek, przekąski, lody, podwieczorek
∞ lokalne oraz wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe 
Restauracje à la carte: turecka, brazylijska, dale-
kowschodnia, owoce morza, włoska

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ cymbergaj, bilard, tenis stołowy, rzutki
∞ 5 kortów tenisowych
∞ animacje, dyskoteka, kino
∞ centrum SPA, masaż, jacuzzi
∞ rzutki elektroniczne, kręgle
∞ lekcje tenisa, piłka nożna, golf
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w klubach dla dzieci w wieku 

4-7, 8-12, 13-17 lat
∞ 2 place zabaw, 2 brodziki, zjeżdżalnia wodna
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka

∞ À LA CARTE ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

4 km od Kadriye, 6 
km od Belek, 29 km 
od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Pokoje  
dla rodzin

8 
os.

À LA CARTE ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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ADAM & EVE ADULTS ONLY
Nowoczesny kompleks położony na rozległej przestrzeni przy piaszczystej 
plaży, niedaleko centrum Belek. Ten komfortowy obiekt świadczy usługi 
na najwyższym poziomie. Hotel tylko dla dorosłych polecany dla młodych 
ludzi, spragnionych wieczornych animacji i dobrej zabawy.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 8 restauracji, 7 barów, 
room service, 9 sal konferencyjnych, pralnia, 
5 basenów odkrytych, 4 zjeżdżalnie wodne. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta z pomostem, 
300 m długości, posiada certyfikat Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, pawilony, bar na 
plaży.

POKOJE
Zlokalizowane w  budynku głównym i w 68 

willach. Wyposażone w klimatyzację, sejf, 
minibar, zestaw do kawy, herbaty, łazienkę 
telefon, TV, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ Design dla max 3 os.
∞ suity Design dla max 3 os.
∞ Honeymoon Design dla max 2 os.
∞ Ville dla max 6 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 7 restauracji à la carte, 7 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad
∞ przekąski, lody, podwieczorek

∞ kolacja, późny posiłek
∞ lokalne oraz wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: owoce morza, turecka, 
steakhouse, sushi & teppanyaki, 2 śródziemno-
morskie, włoska

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, jacuzzi, łaźnia turecka
∞ 4 korty tenisowe, lekcje tenisa, rzutki, boccia 
∞ squash, lekcje squasha, badminton, 
∞ tenis stołowy
∞ bilard, kręgle
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ dyskoteka, aerobik, animacje
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż 
∞ sporty wodne na plaży
∞ siatkówka plażowa
∞ step, gimnastyka
∞ piłka wodna
∞ joga, pilates

DODATKOWE INFORMACJE
Hotel tylko dla dorosłych

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Belek, 35 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Hotel  
tylko dla 

dorosłych

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

Pokoje  

dla
 6 

os.

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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SPICE HOTEL & SPA
Hotel urzeka magią i starannym wystrojem, inspirowanym indyjską kulturą. 
Bezpośredni dostęp do plaży i Morza Śródziemnego zachęcają do zażywa-
nia kąpieli wodnych i słonecznych. Liczne atrakcje sprawią, że urlop będzie 
niezapomnianym czasem zabawy i wypoczynku w pięknej scenerii.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2007 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 5 barów, room 
service, 3 sale konferencyjne, pralnia, basen kryty, 
2 baseny odkryte, aquapark. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
270 m długości, certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki,  ręczniki, pawilony, beach bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym, 
w aneksie, w 22 willach i w budynku Family. 

Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ suity dla max 6 os.
∞ pool dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.
∞ rodzinne dla max 10 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 à la carte, 5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek

∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: włoska, azjatycka, 
śródziemnomorska, turecka, międzynarodowa

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, kręgle, bilard
∞ 4 korty tenisowe, lekcje tenisa, golf, koszykówka
∞ aerobik
∞ animacje, dyskoteka, kino, salon piękności
∞ centrum SPA, zabiegi w łaźni tureckiej, masaż
∞ boisko do piłki nożnej
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w klubach dla dzieci w wieku 

4-18 lat
∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne, plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

2 km od Belek,  
35 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Pokoje  
dla rodzin

10 
os.

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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SHERWOOD SENSIMAR 
BELEK RESORT

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2011 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 4 bary, cukiernia, 
room service, sala konferencyjna, centrum 
biznesowe, pralnia, basen odkryty. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
150 m długości, posiada certyfikat Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży. 

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku i 16 bungalowach. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 2 os.
∞ deluxe dla max 2 os.
∞ lake house dla max 2 os.
∞ swim up dla max 2 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 2 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 à la carte, 4 bary
Ultra All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek, przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: międzynarodowa, rybna

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, masaż, jacuzzi
∞ kort tenisowy, tenis stołowy, rzutki, boccia
∞ koszykówka, siatkówka, miniboisko do piłki 

nożnej, siatkówka plażowa
∞ aerobik, gimnastyka, stretching, aqua-aerobik
∞ lekkie animacje
∞ centrum SPA 
∞ sporty wodne na plaży

DODATKOWE INFORMACJE
 ∞ Hotel tylko dla dorosłych

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Bogazkent,  
5 km od Belek,  
15 km od Serik,  
42 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



ULTRA ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

Hotel  
tylko dla 

dorosłych

Idealny wybór na urlop we dwoje. Dla szukającychtel dostępny tylk ciszy 
i spokoju, wysokiej klasy hotel dla osób dorosłych. 

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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SPICE HOTEL & SPA
Hotel urzeka magią i starannym wystrojem, inspirowanym indyjską kulturą. 
Bezpośredni dostęp do plaży i Morza Śródziemnego zachęcają do zażywa-
nia kąpieli wodnych i słonecznych. Liczne atrakcje sprawią, że urlop będzie 
niezapomnianym czasem zabawy i wypoczynku w pięknej scenerii.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2007 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 5 barów, room 
service, 3 sale konferencyjne, pralnia, basen kryty, 
2 baseny odkryte, aquapark. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
270 m długości, certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki,  ręczniki, pawilony, beach bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym, 
w aneksie, w 22 willach i w budynku Family. 

Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ suity dla max 6 os.
∞ pool dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.
∞ rodzinne dla max 10 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 à la carte, 5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek

∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: włoska, azjatycka, 
śródziemnomorska, turecka, międzynarodowa

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, kręgle, bilard
∞ 4 korty tenisowe, lekcje tenisa, golf, koszykówka
∞ aerobik
∞ animacje, dyskoteka, kino, salon piękności
∞ centrum SPA, zabiegi w łaźni tureckiej, masaż
∞ boisko do piłki nożnej
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w klubach dla dzieci w wieku 

4-18 lat
∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne, plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

2 km od Belek,  
35 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



Pokoje  
dla rodzin

10 
os.

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 4 bary, room 
service, 4 sale konferencyjne, sejf w recepcji, 
pralnia, basen kryty, 5 basenów odkrytych, 
4 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa 
z pomostem, 100 m długości, odznaczona 
certyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, 
ręczniki . 

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym i 2 anek-
sach. Wyposażone w klimatyzację centralną, 
sejf, minibar, TV, telefon, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi: 
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 5 à la carte, 4 bary
Ultra All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski, 

podwieczorek, kolacja, późny posiłek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, włoska, 
meksykańska, chińska, owoce morza

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ 2 korty tenisowe, 
∞ tenis stołowy, rzutki, kręgle, bilard
∞ koszykówka, siatkówka plażowa, minigolf
∞ siłownia, aerobik
∞ animacje, dyskoteka
∞ sauna, jacuzzi
∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, 2 place zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka
∞ możliwość wypożyczenia wózka

Przykładowy pokój

LIMAK ATLANTIS DELUXE 
HOTEL & RESORT

Oferta ucieszy wielbicieli aktywnego wypoczynku oraz golfistów. Hotel 
położony jest blisko Belek – tureckiego centrum golfa, tuż przy piaszczy-
stej plaży kurort otoczony jest sosnowym lasem. 

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

∞ PRZY PLAŻY

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ


 Lokalizacja:

4 km od Belek, 36 km od 
lotniska w Antalyi

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 15 lat 
2. dziecko do 7 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

ULTRA ALL INCLUSIVE

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.
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CRYSTAL WATERWORLD 
RESORT & SPA

Nowoczesny obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy szerokiej, piasz-
czystej plaży z krystalicznie lazurowym morzem. Hotel przyciąga tury-
stów imponującym aquaparkiem.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 7 restauracji, 14 barów, 
room service, pralnia, sala konferencyjna, 
basen kryty, 2 baseny odkryte, aquapark 
(15 zjeżdżalni). 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
100 m długości, posiada certyfikat Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w 13 budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, 
sejf, minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ terrace dla max 2 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych 

WYŻYWIENIE
restauracja główna i 6 à la carte, 14 barów
Ultimate All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

∞ przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: turecka, włoska, 
meksykańska, dalekowschodnia, owoce morza, 
śródziemnomorska.

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ kawiarenka płatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, tenis stołowy, rzutki, 

minigolf
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej 
∞ sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ kort tenisowy, lekcje tenisa
∞ animacje, kino, dyskoteka, bilard, kręgle
∞ masaż, centrum SPA, salon piękności
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw, 3 brodziki, zjeżdżalnie wodne
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

∞ ULTIMATE ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

Bogazkent, 13 km od Serik, 
50 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



ULTIMATE ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 4 bary, room 
service, 4 sale konferencyjne, sejf w recepcji, 
pralnia, basen kryty, 5 basenów odkrytych, 
4 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa 
z pomostem, 100 m długości, odznaczona 
certyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, 
ręczniki . 

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym i 2 anek-
sach. Wyposażone w klimatyzację centralną, 
sejf, minibar, TV, telefon, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi: 
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 5 à la carte, 4 bary
Ultra All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski, 

podwieczorek, kolacja, późny posiłek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, włoska, 
meksykańska, chińska, owoce morza

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ 2 korty tenisowe, 
∞ tenis stołowy, rzutki, kręgle, bilard
∞ koszykówka, siatkówka plażowa, minigolf
∞ siłownia, aerobik
∞ animacje, dyskoteka
∞ sauna, jacuzzi
∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, 2 place zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka
∞ możliwość wypożyczenia wózka

Przykładowy pokój

LIMAK ATLANTIS DELUXE 
HOTEL & RESORT

Oferta ucieszy wielbicieli aktywnego wypoczynku oraz golfistów. Hotel 
położony jest blisko Belek – tureckiego centrum golfa, tuż przy piaszczy-
stej plaży kurort otoczony jest sosnowym lasem. 

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

∞ PRZY PLAŻY

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ


 Lokalizacja:

4 km od Belek, 36 km od 
lotniska w Antalyi

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 15 lat 
2. dziecko do 7 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

ULTRA ALL INCLUSIVE

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, pralnia, sala 
konferencyjna, basen kryty i odkryty,  aquapark.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, z pomostem, piaszczysto-
żwirowa, 150 m długości, posiada certyfikat 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki. 

POKOJE
Zlokalizowane są w 5 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, minibar, TV, telefon, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi: 
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 à la carte, 6 barów
Ultra All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski, 

podwieczorek, kolacja, późny posiłek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, azjatycka, 
śródziemnomorska

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, masaż, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, kręgle, badminton
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ kort tenisowy, miniboisko do piłki nożnej
∞ aerobik, animacje, dyskoteka, kino
∞ salon piękności, centrum SPA i talasoterapii 
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki i 3 zjeżdżalnie, 2 place zabaw
∞ animacje i zajęcia w klubach dla dzieci 

w wieku 4-12 lat, 13-18 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

ULTRA ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

KIRMAN BELAZUR  
RESORT & SPA

Elegancki hotel położony przy pięknej plaży to wspaniała propozycja na 
wakacje. Zjeżdżalnie wodne, minikluby dostosowane do wieku dzieci, 
programy animacyjne oraz duży wybór zajęć sportowo – rekreacyjnych.

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

∞ PRZY PLAŻY

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

Bogazkent, 8 km od 
Belek, 40 km od lotniska 
w Antalyi 

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 10 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2008 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room 
service, sejf w recepcji, pralnia, sale konferen-
cyjne, centrum biznesowe, basen kryty, 8 
basenów odkrytych, aquapark (6 zjeżdżalni dla 
dorosłych). 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, pomost, piaszczysta, 
250 m długości, odznaczona certyfikatem 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki plażowe, 
bar na plaży, pawilony. 

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, minibar, TV, 
telefon, łazienkę, balkon
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max. 4 os. 
∞ rodzinne dla max. 5 os.
∞ suity dla max. 5 os.
∞ suity rodzinne dla max. 5 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracje a la carte (7), 
bary (11), cukiernia
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek, przekąski, podwieczorek, lody
∞ napoje bezalkoholowe, lokalne napoje 

alkoholowe, wybrane alkohole importowane
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, chińska, 
meksykańska, owoce morza, śródziemnomor-
ska, francuska, japońska

INTERNET
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ korty do tenisa ziemnego (10), tenis stołowy
∞ koszykówka, siatkówka,siatkówka plażowa
∞ minigolf, miniboisko do piłki nożnej
∞ aerobik, siłownia, jacuzzi
∞ animacje, dyskoteka
∞ bilard, kręgle, rzutki, badminton
∞ sporty wodne na plaży, piłka nożna
∞ centrum SPA, masaż, salon piękności, łaźnia 

turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodziki (3), plac zabaw, zjeżdżalnie wodne 
∞ animacje oraz klub dla dzieci w wieku 4 - 17 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka
∞ możliwość wypożyczenia wózka

CORNELIA DIAMOND GOLF 
RESORT & SPA

Nowoczesna architektura, wyszukany design, doskonały serwis, błogi relaks 
i wyjątkowa atmosfera to gwarancja udanych wakacji. To wszystko, a nawet 
więcej znajdziecie hotelu Cornelia Diamond, na Riwierze Tureckiej. 

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ ZJEŻDŻALNIE

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 7 lat

 Lokalizacja:

2 km od centrum Belek,  
2 km od Belek, 
35 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, pralnia, sala 
konferencyjna, basen kryty i odkryty,  aquapark.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, z pomostem, piaszczysto-
żwirowa, 150 m długości, posiada certyfikat 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki. 

POKOJE
Zlokalizowane są w 5 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, minibar, TV, telefon, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi: 
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 à la carte, 6 barów
Ultra All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski, 

podwieczorek, kolacja, późny posiłek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, azjatycka, 
śródziemnomorska

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, masaż, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, kręgle, badminton
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ kort tenisowy, miniboisko do piłki nożnej
∞ aerobik, animacje, dyskoteka, kino
∞ salon piękności, centrum SPA i talasoterapii 
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki i 3 zjeżdżalnie, 2 place zabaw
∞ animacje i zajęcia w klubach dla dzieci 

w wieku 4-12 lat, 13-18 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

ULTRA ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

KIRMAN BELAZUR  
RESORT & SPA

Elegancki hotel położony przy pięknej plaży to wspaniała propozycja na 
wakacje. Zjeżdżalnie wodne, minikluby dostosowane do wieku dzieci, 
programy animacyjne oraz duży wybór zajęć sportowo – rekreacyjnych.

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

∞ PRZY PLAŻY

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

Bogazkent, 8 km od 
Belek, 40 km od lotniska 
w Antalyi 

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 10 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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Konyaalti

Antalya

M o r z e  Ś r ó d z i e m n e

Concorde De Luxe Resort

Delphin Be Grand Resort

Delphin Imperial Lara

Adalya Elite  
Lara

Royal Seginus
Royal Wings Hotel

ANTALYA

ANTALYA

Na styku kultur
Dynamicznie rozwijająca się Antalya stała się ważnym miastem 
z portem morskim i międzynarodowym lotniskiem. Połączenie 
zabytków z czasów rzymskich ze wschodnią architekturą dodaje 
uroku historycznej części miasta Kaleici. Wizytówką Antalyi jest 
Żłobiony Minaret – Yivli Minare. Godna uwagi jest również Wieża 
Zegarowa oraz Tekeli Konaklari – dzielnica drewnianych domów 
osmańskich, w których kiedyś mieszkali paszowie Antalyi. W porcie, 
tuż przy samym morzu, stoi wieża Hidirlik Kulesi, która pierwotnie 
służyła jako latarnia morska, a w II w. n.e. pełniła funkcję ochronną. 
Na uwagę zasługuje również Brama Hadriana, która jest jednym 
z ciekawszych zabytków z czasów rzymskich (II w. p. n. e.).

Uroki krajobrazu
Jedną z wielu atrakcji miasta są wodospady Düden i Kurşunlu. 
Warto zobaczyć również park Karaalioglu, położony na wschód 
od portu, gdzie rosną egzotyczne kwiaty oraz palmy daktylowe. 
Stąd rozciąga się również piękny widok na góry i Antalyę. Najprzy-
jemniejsza plaża w Antalyi to Konyaalti Plaji we wschodniej części 
miasta. Najbardziej piaszczysta plaża to Lara Plaji. To tu znajdziemy 
wiele luksusowych hoteli.

Skąpane w słońcu nadmorskie uliczki, liczne zabytki, krystaliczne morze otoczone  
z 3 stron wysokimi górami, gwarantującymi zachwycające widoki, tworzą wyjątkowy 
klimat. Legenda o powstaniu miasta głosi, że król Pergamonu, Attalos II, polecił swoim 
poddanym znaleźć raj na ziemi,  i tak w 159 roku p.n.e. powstała Antalya. Dziś jest stolicą 
Riwiery Tureckiej.  Słynie z plantacji cytrusów, a symbolem miasta jest pomarańcza.
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ANTALYA

160 CONCORDE DE LUXE RESORT 5 X X X X 2-10

161 ROYAL WINGS HOTEL 5 X X X X 2-10

162 ADALYA ELITE LARA 5 X X X X 2-13

163 ROYAL SEGINUS 5 X X X X 2-10

164 DELPHIN IMPERIAL LARA 5 X X X X 2-7

165 DELPHIN BE GRAND RESORT 5 X X X X 2-7

Starówka Antalyi
Wąskie uliczki, drewniane domy, stare meczety i sklepiki tworzą niepowtarzalną 
atmosferę tego miejsca, do którego wchodzisz wprost przez starożytną Bramę 
Hadriana.

LISTA HOTELI

159159coralove lato
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  Klimatyczny spacer uliczkami Keleci – historycznej 
części Antalyi, ze żłobkowanym minaretem i bramą 
Hariana

  Wodospad Düden i Kurşunlu
  Plaża Konyaalti
  Pozostałości starożytnych miast Aspendos i Perge
  Antalya Aquarium – niezwykły podwodny 
park zoologiczny

  Minicity – czyli Park Miniatur  
z makietami najważniejszych  
tureckich zabytków

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

Antalya

Antalya Aquarium, 
podwodny świat 
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Konyaalti

Antalya

M o r z e  Ś r ó d z i e m n e

Concorde De Luxe Resort

Delphin Be Grand Resort

Delphin Imperial Lara

Adalya Elite  
Lara

Royal Seginus
Royal Wings Hotel

ANTALYA

ANTALYA

Na styku kultur
Dynamicznie rozwijająca się Antalya stała się ważnym miastem 
z portem morskim i międzynarodowym lotniskiem. Połączenie 
zabytków z czasów rzymskich ze wschodnią architekturą dodaje 
uroku historycznej części miasta Kaleici. Wizytówką Antalyi jest 
Żłobiony Minaret – Yivli Minare. Godna uwagi jest również Wieża 
Zegarowa oraz Tekeli Konaklari – dzielnica drewnianych domów 
osmańskich, w których kiedyś mieszkali paszowie Antalyi. W porcie, 
tuż przy samym morzu, stoi wieża Hidirlik Kulesi, która pierwotnie 
służyła jako latarnia morska, a w II w. n.e. pełniła funkcję ochronną. 
Na uwagę zasługuje również Brama Hadriana, która jest jednym 
z ciekawszych zabytków z czasów rzymskich (II w. p. n. e.).

Uroki krajobrazu
Jedną z wielu atrakcji miasta są wodospady Düden i Kurşunlu. 
Warto zobaczyć również park Karaalioglu, położony na wschód 
od portu, gdzie rosną egzotyczne kwiaty oraz palmy daktylowe. 
Stąd rozciąga się również piękny widok na góry i Antalyę. Najprzy-
jemniejsza plaża w Antalyi to Konyaalti Plaji we wschodniej części 
miasta. Najbardziej piaszczysta plaża to Lara Plaji. To tu znajdziemy 
wiele luksusowych hoteli.

Skąpane w słońcu nadmorskie uliczki, liczne zabytki, krystaliczne morze otoczone  
z 3 stron wysokimi górami, gwarantującymi zachwycające widoki, tworzą wyjątkowy 
klimat. Legenda o powstaniu miasta głosi, że król Pergamonu, Attalos II, polecił swoim 
poddanym znaleźć raj na ziemi,  i tak w 159 roku p.n.e. powstała Antalya. Dziś jest stolicą 
Riwiery Tureckiej.  Słynie z plantacji cytrusów, a symbolem miasta jest pomarańcza.
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ANTALYA

160 CONCORDE DE LUXE RESORT 5 X X X X 2-10

161 ROYAL WINGS HOTEL 5 X X X X 2-10

162 ADALYA ELITE LARA 5 X X X X 2-13

163 ROYAL SEGINUS 5 X X X X 2-10

164 DELPHIN IMPERIAL LARA 5 X X X X 2-7

165 DELPHIN BE GRAND RESORT 5 X X X X 2-7

Starówka Antalyi
Wąskie uliczki, drewniane domy, stare meczety i sklepiki tworzą niepowtarzalną 
atmosferę tego miejsca, do którego wchodzisz wprost przez starożytną Bramę 
Hadriana.

LISTA HOTELI

159159coralove lato

O_048-187_Turcja_Regiony_04.indd   159 30/11/2018   13:29

159



Typy pokoi:
∞ superior dla max 3 os.
∞ rodzinne dublex dla max 4 os.
∞ suity dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 à la carte, 10 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

przekąski, podwieczorek, późny posiłek
∞ lokalne oraz wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: turecka, włoska, dalekow-
schodnia, owoce morza

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

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw, lunapark
∞ 2 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, 
∞ opiekunka

ROYAL WINGS HOTEL
Piaszczysta plaża, błękitne wody morza śródziemnego, cicha i spokojna at-
mosfera, naturalne piękno wspaniałego ogrodu oraz baseny dla dorosłych 
i dzieci to tylko nieliczne spośród wielu atrakcji jakie oferuje ten ekskluzywny 
hotel należący do sieci hoteli Stone. 

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2005 r Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 10 barów, room 
service, 3 sale konferencyjne, pralnia, 4 baseny 
odkryte, aquapark (9 zjeżdżalni) oraz lunapark.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysto-żwirowa, 150 m długości, posiada 
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole i leżaki, 
ręczniki, pawilony. Bar w pobliżu plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
telefon, TV, łazienkę, balkon. 

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Antalya-Lara,  
19 km od centrum Antalyi,  
15 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

Lunapark

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 10 lat

161161coralove lato
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CONCORDE DE LUXE RESORT
Rozległy kompleks zachwyca swych Gości za sprawą futurystycznego wy-
glądu dachu w kształcie samolotu. Z hotelowych pokoi rozciąga się piękny 
widok na szeroką plażę i morze. Hotel oferuje bogate centrum SPA, prze-
stronne pokoje dla rodzin z dziećmi i całodobowe wyżywienie.

Przykładowy pokój

 ∞ DELUXE ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

Lara,  
16 km od Antalyi,  
10 km od lotniska  
w Antalyi

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2005 r.
Na terenie hotelu: 7 restauracji, 8 barów, room 
service, sejf w recepcji, pralnia, 4 sale 
konferencyjne, zjeżdżalnie wodne, 4 baseny 
odkryte, basen kryty. Urozmaicony program 
animacyjny oraz rozbudowane zaplecze 
rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysta, 
180 m długości, posiada certyfikat Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, pawilony.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, TV, 
telefon, sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy, 
herbaty, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dublex dla max 4 os.
∞ suity rodzinne dla max 5 os.
∞ suity dla max 3 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 6 à la carte, 8 barów
Deluxe All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne i wybrane importowane napoje 

bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte: włoska, azjatycka, 
turecka, rybna, BBQ, steak house

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, minigolf
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej, badminton
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa, kręgle, bilard
∞ dyskoteka, centrum SPA, masaż, jacuzzi
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 6-12 lat
∞ 2 place zabaw, 2 brodziki, opiekunka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 10 lat

DELUXE ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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Typy pokoi:
∞ superior dla max 3 os.
∞ rodzinne dublex dla max 4 os.
∞ suity dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 à la carte, 10 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

przekąski, podwieczorek, późny posiłek
∞ lokalne oraz wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: turecka, włoska, dalekow-
schodnia, owoce morza

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

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw, lunapark
∞ 2 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, 
∞ opiekunka

ROYAL WINGS HOTEL
Piaszczysta plaża, błękitne wody morza śródziemnego, cicha i spokojna at-
mosfera, naturalne piękno wspaniałego ogrodu oraz baseny dla dorosłych 
i dzieci to tylko nieliczne spośród wielu atrakcji jakie oferuje ten ekskluzywny 
hotel należący do sieci hoteli Stone. 

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2005 r Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 10 barów, room 
service, 3 sale konferencyjne, pralnia, 4 baseny 
odkryte, aquapark (9 zjeżdżalni) oraz lunapark.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysto-żwirowa, 150 m długości, posiada 
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole i leżaki, 
ręczniki, pawilony. Bar w pobliżu plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
telefon, TV, łazienkę, balkon. 

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Antalya-Lara,  
19 km od centrum Antalyi,  
15 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

Lunapark

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 10 lat
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Przykładowy pokój

ROYAL SEGINUS
Krótki transfer do lotniska w Antalya. W nowoczesnej architekturze, kom-
fortowych i stylowych pokojach oferuje wyjątkowy wypoczynek podczas 
rodzinnych wakacji w Turcji.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2017 r.
Na terenie hotelu: 10 restauracji, 7 barów, 
cukiernia, kawiarnia, room service, pralnia, 3 sale 
konferencyjne, 3 baseny odkryte, aquapark 
(8 zjeżdżalni).

PLAŻA
przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa. 
Parasole, leżaki.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, 
telefon, łazienkę, balkon. 
Typy pokoi:
∞ superior dla max 3+1 os.
∞ rodzinne dla max 4 os. 
∞ junior suity dla max 3+1 os. 
∞ suity deluxe dla max 3 os. 
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 9 à la carte, 7barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja 
∞ przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞ lokalne i wybrane importowane napoje 

bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: owoce morza, włoska, 
turecka, steak hosue, dalekowschodnia, 
meksykańska, hiszpańska, teppanyaki, sushi

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy, miniboisko do piłki nożnej
∞ siłownia, aerobik, animacje, dyskoteka
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, siatkówka plażowa
∞ salon piękności, sauna, masaż, centrum SPA

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

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 10 lat

 Lokalizacja:

Lara,  
17 km od centrum Antalyi,  
15 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

Lunapark
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2016 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 5 barów, room 
service, sala konferencyjna, pralnia, basen kryty, 
4 baseny odkryte, aquapark (5 zjeżdżalni).

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta z pomostem, 
100 m długości, Certyfikat Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki, ręczniki, pawilony. 

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, zestaw 
do parzenia kawy/herbaty, telefon, TV, łazienkę, 
balkon. 
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ rodzinne 2 bedrooms dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 à la carte, 7 barów
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
 ∞ wybrane lokalne  i importowane 
napoje bez- i alkoholowe 

 ∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, włoska, 
meksykańska, dalekowschodnia

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ kort tenisowy, tenis stołowy, rzutki, kręgle, bilard
 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa, piłka nożna
 ∞ siłownia, aerobik
 ∞ dyskoteka, animacje
 ∞ sporty wodne na plaży
 ∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka, sauna
 ∞ salon piękności 

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik, 3 zjeżdżalnie wodne, plac zabaw
 ∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

ADALYA ELITE LARA
Komfortowy i nowoczesny obiekt, który oferuje usługi na wysokim pozio-
mie. Otoczony pięknym ogrodem jest doskonałym miejscem na wakacyjny 
relaks dla całej rodziny. Hotel przyciąga uwagę licznymi zjeżdżalniami, które 
zdecydowanie uświetnią wakacje. 

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Kundu, ok. 15 km od Antalyi, 
ok. 10 km od lotniska 
w Antalyi.

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

Lunapark

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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Przykładowy pokój

ROYAL SEGINUS
Krótki transfer do lotniska w Antalya. W nowoczesnej architekturze, kom-
fortowych i stylowych pokojach oferuje wyjątkowy wypoczynek podczas 
rodzinnych wakacji w Turcji.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2017 r.
Na terenie hotelu: 10 restauracji, 7 barów, 
cukiernia, kawiarnia, room service, pralnia, 3 sale 
konferencyjne, 3 baseny odkryte, aquapark 
(8 zjeżdżalni).

PLAŻA
przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa. 
Parasole, leżaki.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, 
telefon, łazienkę, balkon. 
Typy pokoi:
∞ superior dla max 3+1 os.
∞ rodzinne dla max 4 os. 
∞ junior suity dla max 3+1 os. 
∞ suity deluxe dla max 3 os. 
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 9 à la carte, 7barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja 
∞ przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞ lokalne i wybrane importowane napoje 

bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: owoce morza, włoska, 
turecka, steak hosue, dalekowschodnia, 
meksykańska, hiszpańska, teppanyaki, sushi

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy, miniboisko do piłki nożnej
∞ siłownia, aerobik, animacje, dyskoteka
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, siatkówka plażowa
∞ salon piękności, sauna, masaż, centrum SPA

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

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 10 lat

 Lokalizacja:

Lara,  
17 km od centrum Antalyi,  
15 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

Lunapark
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DELPHIN BE GRAND RESORT
Pięciogwiazdkowy kompleks położony w zadbanym ogrodzie, nad błękit-
nym morzem oferuje atrakcyjny program animacyjny oraz bogatą ofertę 
sportowo-rekreacyjną. Smakosze mają okazję skosztować wyśmienitych 
dań, a spragnieni relaksu odnajdą spokój w hotelowym SPA.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 8 restauracji, 12 barów, 
room service, pralnia, 5 sal konferencyjnych, 
basen kryty, 6 basenów odkrytych, aquapark 
z 9 zjeżdżalniami, leniwa rzeka.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
200 m długości, odznaczona certyfikatem 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, 
pawilony, beach bar. 

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy, herbaty, 
łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ be trendy dla max 4 os.
 ∞ be large dla max 4 os.
 ∞ be romantic dla max 2 os.
 ∞ be family dla max 5 os.
 ∞ be suite dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja gówna, 7 à la carte, 12 barów
 

Ultra All Inclusive (24h)
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ późny posiłek
 ∞ wybrane importowane i lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: meksykańska, dalekow-
schodnia, grecka, rybna, mięsna, turecka, włoska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞ siatkówka plażowa, aerobik
 ∞ rzutki, szachy, tenis stołowy, kręgle, bilard
 ∞ 6 kortów tenisowych, lekcje tenisa
 ∞ animacje, dyskoteka, kino, pokój gier
 ∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
 ∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ 2 brodziki, 7 zjeżdżalni wodnych
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ plac zabaw, lunapark
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ kącik do przygotowywania 
posiłków dla niemowląt

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

Antalya-Lara,  
18 km od centrum 
Antalyi, 8 km od lotniska 
w Antalyi.

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

Lunapark

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 7 lat

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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DELPHIN IMPERIAL LARA
Hotel charakteryzujący się niespotykanym stylem architektonicznym  
– widoczny w całym hotelu bizantyjski styl. Niewielka odległość od lot-
niska, bliskość plaży, rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe oraz 
wyborna kuchnia to jedne z licznych atrakcji tego obiektu.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2012 r.
Na terenie hotelu: 9 restauracji, 4 bary, room 
service, pralnia, 4 sale konferencyjne, basen kryty 
i 3 odkryte, aquapark oraz lunapark. 

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

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, TV, telefon, łazienkę,  

balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ superior dla max 4 os.
 ∞ suity dla max 4 os.
 ∞ connection dla max 8 os.
 ∞ lagoon dla max 3 os.
 ∞ rodzinne dla max 5 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 8 à la carte, 4 bary
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski, podwieczorek, późny posiłek
 ∞ lokalne oraz wybrane importowane 

napoje alkoholowe i bezalkoholowe
 ∞ pakiety dla nowożeńców

Restauracje à la carte: meksykańska, 
dalekowschodnia, grecka, włoska, francuska, 
międzynarodowa, turecka, rybna

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka 
 ∞ tenis stołowy, rzutki, kort tenisowy, 
lekcje tenisa, siatkówka, siatkówka 
plażowa, badminton 

 ∞ aerobik, aqua-aerobik, step, animacje, 
kino, lunapark, dyskoteka 

 ∞ muzyka na żywo
 ∞ centrum SPA, masaż, jacuzzi, salon piękności 
 ∞ bilard, kręgle 
 ∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat, 
∞ plac zabaw, 2 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne, 

lunapark
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 7 lat

 Lokalizacja:

Antalya-Lara,  
15 km od centrum Antalyi,  
10 km od lotniska w Antalyi.

SPRAWDŹ 
CENĘ



Pokoje  
dla rodzin

8 
os.

Lunapark

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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DELPHIN BE GRAND RESORT
Pięciogwiazdkowy kompleks położony w zadbanym ogrodzie, nad błękit-
nym morzem oferuje atrakcyjny program animacyjny oraz bogatą ofertę 
sportowo-rekreacyjną. Smakosze mają okazję skosztować wyśmienitych 
dań, a spragnieni relaksu odnajdą spokój w hotelowym SPA.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 8 restauracji, 12 barów, 
room service, pralnia, 5 sal konferencyjnych, 
basen kryty, 6 basenów odkrytych, aquapark 
z 9 zjeżdżalniami, leniwa rzeka.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
200 m długości, odznaczona certyfikatem 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, 
pawilony, beach bar. 

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy, herbaty, 
łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ be trendy dla max 4 os.
 ∞ be large dla max 4 os.
 ∞ be romantic dla max 2 os.
 ∞ be family dla max 5 os.
 ∞ be suite dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja gówna, 7 à la carte, 12 barów
 

Ultra All Inclusive (24h)
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ późny posiłek
 ∞ wybrane importowane i lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: meksykańska, dalekow-
schodnia, grecka, rybna, mięsna, turecka, włoska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞ siatkówka plażowa, aerobik
 ∞ rzutki, szachy, tenis stołowy, kręgle, bilard
 ∞ 6 kortów tenisowych, lekcje tenisa
 ∞ animacje, dyskoteka, kino, pokój gier
 ∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
 ∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ 2 brodziki, 7 zjeżdżalni wodnych
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ plac zabaw, lunapark
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ kącik do przygotowywania 
posiłków dla niemowląt

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

Antalya-Lara,  
18 km od centrum 
Antalyi, 8 km od lotniska 
w Antalyi.

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

Lunapark

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 7 lat

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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  Chimera – języki ognia wynurzające 
się spod ziemi

  Legendarne Bycze Góry z kolejką linową

  Przejrzyste, turkusowe  
morze

  Zatopione Miasto Kekova i wizyta u  
św. Mikołaja z Myry

  Ruiny starożytnego miasta Olympos

  Słynne dyskoteki Arena i Inferno

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

Za lasami, za górami, w pięknej zielonej krainie 
u podnóża majestatycznych gór Taurus leży 
Kemer. Krystalicznie czyste morze, ciągnące się 
kilometrami bujne piniowe lasy, cytrusowe gaje 
oraz bliskość gór a zarazem dostęp do rozrywek 
miasta sprawiają, iż jest to jeden z ulubionych 
regionów turystycznych w tej części Morza 
Śródziemnego. To niczym wakacje 2 w 1  
– i nad morzem i w górach.

 

Kemer

Tekirova

Camyuva

Kiriș

Göynük

Beldibi

Nirvana Lagoon Villas Suites & Spa

Amara Club Marine Nature

Amara Premier Palace

Maya World Imperial

Amara Prestige Hotel

Otium Hotel Life

Sherwood Exclusive Kemer

Maxx Royal Kemer Resort

Simena Sun Club

Rixos Premium Tekirova

Amara Dolce Vita

Gural Premier Tekirova

Residence Rivero Hotel

Sherwood Greenwood Resort Hotel
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KEMER

168 OTIUM HOTEL LIFE 5 X X X X 2-12

172 GURAL PREMIER TEKIROVA 5 X X X X 2-13

174 AMARA PREMIER PALACE 5 X X X X 2-12 2-12

175 AMARA DOLCE VITA 5 X X X X 2-13 2-13

176 RIXOS PREMIUM TEKIROVA 5 X X X X 2-12

177 MAXX ROYAL KEMER RESORT 5 X X X X 2-12

178 AMARA CLUB MARINE NATURE 5 X X X X 2-14 2-14

179 AMARA PRESTIGE HOTEL 5 X X X 2-12

180 SHERWOOD EXCLUSIVE KEMER 5 X X X X 2-12

181
SHERWOOD GREENWOOD 
RESORT HOTEL

5 X X X 2-12

182 SIMENA SUN CLUB 5 X X X X 2-13

183
NIRVANA LAGOON VILLAS 
SUITES & SPA

5 X X X X 2-12

184 MAYA WORLD IMPERIAL 5 X X X 2-12

185 RESIDENCE RIVERO HOTEL 4 X X X 2-8

Kolej linowa na szczyt  
góry Tahtali (2365m n.p.m)

LISTA HOTELI
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  Chimera – języki ognia wynurzające 
się spod ziemi

  Legendarne Bycze Góry z kolejką linową

  Przejrzyste, turkusowe  
morze

  Zatopione Miasto Kekova i wizyta u  
św. Mikołaja z Myry

  Ruiny starożytnego miasta Olympos

  Słynne dyskoteki Arena i Inferno

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

Za lasami, za górami, w pięknej zielonej krainie 
u podnóża majestatycznych gór Taurus leży 
Kemer. Krystalicznie czyste morze, ciągnące się 
kilometrami bujne piniowe lasy, cytrusowe gaje 
oraz bliskość gór a zarazem dostęp do rozrywek 
miasta sprawiają, iż jest to jeden z ulubionych 
regionów turystycznych w tej części Morza 
Śródziemnego. To niczym wakacje 2 w 1  
– i nad morzem i w górach.

 

Kemer

Tekirova

Camyuva

Kiriș

Göynük

Beldibi

Nirvana Lagoon Villas Suites & Spa

Amara Club Marine Nature

Amara Premier Palace

Maya World Imperial

Amara Prestige Hotel

Otium Hotel Life

Sherwood Exclusive Kemer

Maxx Royal Kemer Resort

Simena Sun Club

Rixos Premium Tekirova

Amara Dolce Vita

Gural Premier Tekirova

Residence Rivero Hotel

Sherwood Greenwood Resort Hotel
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KEMER

168 OTIUM HOTEL LIFE 5 X X X X 2-12

172 GURAL PREMIER TEKIROVA 5 X X X X 2-13

174 AMARA PREMIER PALACE 5 X X X X 2-12 2-12

175 AMARA DOLCE VITA 5 X X X X 2-13 2-13

176 RIXOS PREMIUM TEKIROVA 5 X X X X 2-12

177 MAXX ROYAL KEMER RESORT 5 X X X X 2-12

178 AMARA CLUB MARINE NATURE 5 X X X X 2-14 2-14

179 AMARA PRESTIGE HOTEL 5 X X X 2-12

180 SHERWOOD EXCLUSIVE KEMER 5 X X X X 2-12

181
SHERWOOD GREENWOOD 
RESORT HOTEL

5 X X X 2-12

182 SIMENA SUN CLUB 5 X X X X 2-13

183
NIRVANA LAGOON VILLAS 
SUITES & SPA

5 X X X X 2-12

184 MAYA WORLD IMPERIAL 5 X X X 2-12

185 RESIDENCE RIVERO HOTEL 4 X X X 2-8

Kolej linowa na szczyt  
góry Tahtali (2365m n.p.m)

LISTA HOTELI
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OTIUM HOTEL LIFE
Położony u  podnóża gór Taurus, przy piaszczystej plaży odznaczonej 
certyfikatem Błękitnej Flagi, wzbogacił swoją ofertę o  koncept Coral 
Club z szeroką gamą atrakcji dla wszystkich grup wiekowych. Niezwykle 
urozmaicony program animacyjny, w tym ciekawe wieczory tematyczne 
oraz zaplecze sportowe pod okiem wyspecjalizowanych trenerów i ani-
matorów, zachęca do aktywnego stylu urlopowania. 

Bogaty program Ultra All Inclusive dostępny 24h został bardzo rozbu-
dowany pod względem dzieci i dorosłych. Podczas gdy pociechy spę-
dzają szczęśliwe chwile w  miniklubie z  polskim animatorem, rodzice 
mogą odpocząć przy basenie relaksacyjnym, sportowym lub w  trak-
cie zabiegów w bogato wyposażonym centrum SPA. Ten komfortowy 
obiekt otoczony sosnowym lasem jest idealnym miejscem na wakacje 
dla par, grupy przyjaciół, jak i dla rodzin z nastolatkami.

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

1 km od Goynuk, 7 km od 
Kemer, 45 km od lotniska. 
Hotel usytuowany na 
powierzchni 35 000 m2

SPRAWDŹ 
CENĘ



ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 
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DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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OTIUM HOTEL LIFE
Położony u  podnóża gór Taurus, przy piaszczystej plaży odznaczonej 
certyfikatem Błękitnej Flagi, wzbogacił swoją ofertę o  koncept Coral 
Club z szeroką gamą atrakcji dla wszystkich grup wiekowych. Niezwykle 
urozmaicony program animacyjny, w tym ciekawe wieczory tematyczne 
oraz zaplecze sportowe pod okiem wyspecjalizowanych trenerów i ani-
matorów, zachęca do aktywnego stylu urlopowania. 

Bogaty program Ultra All Inclusive dostępny 24h został bardzo rozbu-
dowany pod względem dzieci i dorosłych. Podczas gdy pociechy spę-
dzają szczęśliwe chwile w  miniklubie z  polskim animatorem, rodzice 
mogą odpocząć przy basenie relaksacyjnym, sportowym lub w  trak-
cie zabiegów w bogato wyposażonym centrum SPA. Ten komfortowy 
obiekt otoczony sosnowym lasem jest idealnym miejscem na wakacje 
dla par, grupy przyjaciół, jak i dla rodzin z nastolatkami.

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

1 km od Goynuk, 7 km od 
Kemer, 45 km od lotniska. 
Hotel usytuowany na 
powierzchni 35 000 m2

SPRAWDŹ 
CENĘ



ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 
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Mnóstwo przestrzeni i możliwości 
spędzania czasu, w hotelu 

i poza nim!

INTERNET
∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞  Wi-Fi na plaży bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, aerobik
∞ gimnastyka w wodzie
∞  sauna, łaźnia turecka
∞  tenis stołowy, rzutki, tryktrak
∞  koszykówka
∞ siatkówka plażowa
∞ piłka wodna
∞  2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞  interaktywne quizy, gry rodzinne, kino
∞  specjalne eventy w ciągu tygodnia
∞  animacje przy basenie i na plaży
∞ wieczorne przedstawienia, muzyka na żywo, 

 dyskoteka
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞  salon piękności
∞  centrum SPA, masaż
∞  bilard
∞  szeroki wybór sportów wodnych na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  polskojęzyczny animator 01.05-30.09
∞  zajęcia w klubach dla dzieci w wieku 4-6, 

7-12 oraz 12-16 lat m.in.: zajęcia plastyczne, 
gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe, 
nauka języków obcych, pilates, joga dla dzieci, 
imprezy tematyczne: dzień ziemi, dzień wody, 
zabawa w piratów, minidisco, przedstawienia 
z udziałem dzieci

∞  dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 
terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

∞  minirestauracja i lody dla dzieci w miniklubie
∞  3 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne
∞  kryty plac zabaw, zadaszona piaskownica 

i ręczniki dla dzieci na plaży
∞  tematyczne animacje dla dzieci
∞ restauracja dla dzieci
∞  menu dla dzieci w restauracji głównej
∞  krzesełka i specjalne stoliki dla dzieci 

w restauracji
∞  opiekunka
∞  możliwość wypożyczenia wózka
∞  wanienka i nocnik
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ pralnia dla dzieci

ZAPRASZAMY DO CORAL CLUB!
Coral Club to koncept specjalnie zaprojektowany, aby spełniać marzenia o idealnych 
wakacjach. Program skoncentrowany jest na potrzebach Gości w każdej grupie 
wiekowej: niemowląt, dzieci, nastolatków, rodzin, singli, par. Jego filozofia 
opiera się na czterech hasłach:
 ∞ Poczuj różnicę - projekt szanuje naturę, chroni ekosystemy oraz stosuje procedury 
recyklingu i upcyklingu. Żyjąc w harmonii z przyrodą, pozwala w pełni 
zrelaksować się podczas urlopu, wypoczywając na plaży odznaczonej certyfikatem 
Błękitnej Flagi.

 ∞ Przeżyj różnicę - świat, w którym dzieci uczą się podczas zabawy pod okiem 
wykwalifikowanej opieki. Priorytetem tej idei jest pozwolenie dzieciom na rozwój 
poprzez odkrywanie, kreatywną zabawę, rozrywkę, sport w sposób dostosowany 
do wieku.

 ∞ Ciesz się różnicą - energiczne, aktywne spędzanie wakacji. Morze, słońce, 
konkursy, występy artystów w ciągu dnia oraz imprezy tematyczne w nocy 
wypełnią po brzegi urlop świetną zabawą. 

 ∞ Zasmakuj różnicy - Goście spotykają się z kulinarnymi prezentacjami o każdej 
porze dnia. Program przewiduje indywidualne potrawy, napoje uwzględniające 
zróżnicowane preferencje oraz diety.

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 
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OTIUM HOTEL LIFE
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1992 r. Częściowo odnowiony 
w 2018 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 4 bary, room 
service, 3 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne, 
pralnia, 2 sale konferencyjne. Urozmaicone 
animacje dla dzieci i dorosłych, polskojęzyczny 
animator dla dzieci oraz duży wybór zajęć 
rekreacyjno-sportowych dla osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-
-żwirowa, 180 m długości, odznaczona 

certyfikatem Błękitnej Flagi. Wspólne zadaszenie 
z materiału, leżaki, ręczniki plażowe, pawilony, bar 
na plaży. Wydzielona część plaży dla Gości 16+.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym 
i w 8 bungalowach. Wyposażone w klimatyzację 
centralną, sejf, minibar, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, TV, telefon, łazienkę, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞  junior suity superior dla max 4 os.
∞  junior suity dla max 4 os.
∞  bungalow dla max 3 os.
∞  rodzinne bungalow dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 2 restauracje à la carte, 
4 bary
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, późne śniadanie
∞ obiad, kolacja
∞  przekąski
∞ późny posiłek
∞  lody
∞  lokalne i wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
∞  codzienne wieczory tematyczne
∞  pakiety dla nowożeńców, urodzinowe i dla 

Gości powracających 
Restauracje à la carte:
∞  śródziemnomorska
∞ kebab

Przykładowy pokój Przykładowy pokójPrzykładowy pokój Przykładowy pokój
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Mnóstwo przestrzeni i możliwości 
spędzania czasu, w hotelu 

i poza nim!

INTERNET
∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞  Wi-Fi na plaży bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, aerobik
∞ gimnastyka w wodzie
∞  sauna, łaźnia turecka
∞  tenis stołowy, rzutki, tryktrak
∞  koszykówka
∞ siatkówka plażowa
∞ piłka wodna
∞  2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞  interaktywne quizy, gry rodzinne, kino
∞  specjalne eventy w ciągu tygodnia
∞  animacje przy basenie i na plaży
∞ wieczorne przedstawienia, muzyka na żywo, 

 dyskoteka
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞  salon piękności
∞  centrum SPA, masaż
∞  bilard
∞  szeroki wybór sportów wodnych na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  polskojęzyczny animator 01.05-30.09
∞  zajęcia w klubach dla dzieci w wieku 4-6, 

7-12 oraz 12-16 lat m.in.: zajęcia plastyczne, 
gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe, 
nauka języków obcych, pilates, joga dla dzieci, 
imprezy tematyczne: dzień ziemi, dzień wody, 
zabawa w piratów, minidisco, przedstawienia 
z udziałem dzieci

∞  dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 
terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

∞  minirestauracja i lody dla dzieci w miniklubie
∞  3 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne
∞  kryty plac zabaw, zadaszona piaskownica 

i ręczniki dla dzieci na plaży
∞  tematyczne animacje dla dzieci
∞ restauracja dla dzieci
∞  menu dla dzieci w restauracji głównej
∞  krzesełka i specjalne stoliki dla dzieci 

w restauracji
∞  opiekunka
∞  możliwość wypożyczenia wózka
∞  wanienka i nocnik
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ pralnia dla dzieci

ZAPRASZAMY DO CORAL CLUB!
Coral Club to koncept specjalnie zaprojektowany, aby spełniać marzenia o idealnych 
wakacjach. Program skoncentrowany jest na potrzebach Gości w każdej grupie 
wiekowej: niemowląt, dzieci, nastolatków, rodzin, singli, par. Jego filozofia 
opiera się na czterech hasłach:
 ∞ Poczuj różnicę - projekt szanuje naturę, chroni ekosystemy oraz stosuje procedury 
recyklingu i upcyklingu. Żyjąc w harmonii z przyrodą, pozwala w pełni 
zrelaksować się podczas urlopu, wypoczywając na plaży odznaczonej certyfikatem 
Błękitnej Flagi.

 ∞ Przeżyj różnicę - świat, w którym dzieci uczą się podczas zabawy pod okiem 
wykwalifikowanej opieki. Priorytetem tej idei jest pozwolenie dzieciom na rozwój 
poprzez odkrywanie, kreatywną zabawę, rozrywkę, sport w sposób dostosowany 
do wieku.

 ∞ Ciesz się różnicą - energiczne, aktywne spędzanie wakacji. Morze, słońce, 
konkursy, występy artystów w ciągu dnia oraz imprezy tematyczne w nocy 
wypełnią po brzegi urlop świetną zabawą. 

 ∞ Zasmakuj różnicy - Goście spotykają się z kulinarnymi prezentacjami o każdej 
porze dnia. Program przewiduje indywidualne potrawy, napoje uwzględniające 
zróżnicowane preferencje oraz diety.

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2010 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 13 barów, 
cukiernia, room service, 4 sale konferencyjne, 
sejf w recepcji, pralnia, 5 basenów odkrytych, 
aquapark z 26 zjeżdżalniami. 

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

POKOJE
W 9 budynkach Konak i w 15 budynkach Pool 
House. Wyposażone w klimatyzację centralną, 
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
łazienkę, telefon, TV, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ deluxe dla max 4 os.
 ∞ rodzinne dla max 6 os.
 ∞ deluxe pool dla max 4 os.
 ∞ suity superior pool dla max 4 os.
 ∞ suity dla max 8 os.
 ∞ wille superior dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 à la carte, 13 barów, cukiernia
Premier Ultra All Inclusive (24h)
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja, późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek, lody

 ∞ lokalne oraz wybrane importowane 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe 

 ∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, włoska, 
śródziemnomorska, azjatycka

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞ salon piękności
 ∞ centrum SPA, masaż
 ∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, cymbergaj,
 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa
 ∞ minigolf
 ∞ miniboisko do piłki nożnej
 ∞ aerobik, animacje, dyskoteka, kino
 ∞ 13 kortów tenisowych, lekcje tenisa
 ∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ duży zacieniony plac zabaw: zjeżdżalnie, 

huśtawki, małpi gaj
∞ aquapark dla dzieci oraz dla nastolatków
∞ restauracja w miniklubie, możliwość 

przygotowania posiłków dla najmłodszych
∞ sypialnia dla maluchów
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ 3 korty tenisowe
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

GURAL PREMIER TEKIROVA
Elegancki, malowniczo usytuowany wśród sosnowego lasu, przy dłu-
giej, piaszczysto-żwirowej plaży. Bajkowa sceneria tego hotelu pozwala 
na pełen relaks a zabawa w imponującym parku wodnym ze zjeżdżal-
niami sprawia wiele frajdy i dostarcza niezapomnianych wrażeń.

Przykładowy pokój

 ∞ PREMIER ULTRA 
ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY 
 ∞ ZJEŻDŻALNIE
 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Tekirova, 17 km od Kemer, 
75 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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Pokoje  
dla rodzin

8 
os.

26
zjeżdżalni

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2010 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 13 barów, 
cukiernia, room service, 4 sale konferencyjne, 
sejf w recepcji, pralnia, 5 basenów odkrytych, 
aquapark z 26 zjeżdżalniami. 

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

POKOJE
W 9 budynkach Konak i w 15 budynkach Pool 
House. Wyposażone w klimatyzację centralną, 
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
łazienkę, telefon, TV, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ deluxe dla max 4 os.
 ∞ rodzinne dla max 6 os.
 ∞ deluxe pool dla max 4 os.
 ∞ suity superior pool dla max 4 os.
 ∞ suity dla max 8 os.
 ∞ wille superior dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 à la carte, 13 barów, cukiernia
Premier Ultra All Inclusive (24h)
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja, późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek, lody

 ∞ lokalne oraz wybrane importowane 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe 

 ∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, włoska, 
śródziemnomorska, azjatycka

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞ salon piękności
 ∞ centrum SPA, masaż
 ∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, cymbergaj,
 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa
 ∞ minigolf
 ∞ miniboisko do piłki nożnej
 ∞ aerobik, animacje, dyskoteka, kino
 ∞ 13 kortów tenisowych, lekcje tenisa
 ∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ duży zacieniony plac zabaw: zjeżdżalnie, 

huśtawki, małpi gaj
∞ aquapark dla dzieci oraz dla nastolatków
∞ restauracja w miniklubie, możliwość 

przygotowania posiłków dla najmłodszych
∞ sypialnia dla maluchów
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ 3 korty tenisowe
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

GURAL PREMIER TEKIROVA
Elegancki, malowniczo usytuowany wśród sosnowego lasu, przy dłu-
giej, piaszczysto-żwirowej plaży. Bajkowa sceneria tego hotelu pozwala 
na pełen relaks a zabawa w imponującym parku wodnym ze zjeżdżal-
niami sprawia wiele frajdy i dostarcza niezapomnianych wrażeń.

Przykładowy pokój

 ∞ PREMIER ULTRA 
ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY 
 ∞ ZJEŻDŻALNIE
 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Tekirova, 17 km od Kemer, 
75 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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AMARA DOLCE VITA
Luksusowy hotel położony tuż nad morzem, w malowniczej miejscowo-
ści Tekirova słynącej z najpiękniejszych plaż na wybrzeżu. Hotel dyspo-
nuje kortami tenisowymi, siłownią, boiskami a także zapleczem odnowy 
biologicznej. 

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 11 restauracji, 11 barów, room 
service, centrum biznesowe, 3 sale konferen-
cyjne, sejf w recepcji, pralnia, 4 baseny odkryte, 
park wodny dla dzieci, 2 baseny kryte.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, z po-
mostem, 630 m długości, certyfikat Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki, ręczniki, pawilony, bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w kilkunastu budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 

minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, 
telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe club dla max 4 os.
 ∞ deluxe dla max 4 os.
 ∞ club aqua family standard dla max 4 os.
 ∞ suity rodzinne dla max 6 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 10 restauracji a la carte, 
11 barów
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ późne śniadanie, późny posiłek
 ∞ przekąski, podwieczorek, lody

 ∞ wybrane importowane i lokalne napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:  międzynarodowa, mię-
dzynarodowa, włoska, turecka, turecka, owoce 
morza, dalekowschodnia, grecka, meksykańska, 
bistro 

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne
 ∞  Kawiarenka internetowa bezpłatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, aerobik,  sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞  tenis stołowy, rzutki, bilard,  minigolf
 ∞  koszykówka, siatkówka plażowa, badminton
 ∞ miniboisko do piłki nożnej
 ∞ siatkówka plażowa, 
 ∞ squash, 8 kortów tenisowych
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ centrum SPA, masaż, salon piękności
 ∞ kręgle, bilard profesjonalny
 ∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
 ∞ klub dla nastolatków w wieku 13-16 lat
 ∞ plac zabaw, minidisco, minikino dla dzieci
 ∞ brodzik, park wodny
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ niania elektroniczna, opiekunka 
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

Tekirova,  
18 km od Kemer,  
75 km od lotniska w Antalyi

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

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.

AQUAFUN
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AMARA PREMIER PALACE
Nowoczesny hotel usytuowany przy prywatnej plaży jest doskonałym 
wyborem dla Gości ceniących sobie różnorodność i komfort. Liczne pro-
gramy animacyjne, mini klub, zjeżdżalnie sprawiają, że nuda nikogo tu nie 
dosięgnie. 

 Lokalizacja:

Beldibi, 18 km od Kemer, 
40 km od lotniska w Antalyi

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Przykładowy pokój

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 4 bary, room 
service, sala konferencyjna, pralnia, sejf w recepcji, 
2 baseny odkryte, basen kryty, 4 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-
-żwirowa, 630 m długości. Parasole, leżaki, 
ręczniki, pawilony, bar na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, telefon, 
TV, łazienkę, balkon lub taras. 
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ superior dla max 4 os.
∞ suity dla max 3 os.
∞ rodzinne duplex dla max 5 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 restauracje a la carte, 4 bary 
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców 
Restauracje à la carte: włoska, rybna, chińska 

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 3 brodziki, 2 place zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 3-12 lat
∞ łóżeczko dla dziecka do lat 2
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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AMARA DOLCE VITA
Luksusowy hotel położony tuż nad morzem, w malowniczej miejscowo-
ści Tekirova słynącej z najpiękniejszych plaż na wybrzeżu. Hotel dyspo-
nuje kortami tenisowymi, siłownią, boiskami a także zapleczem odnowy 
biologicznej. 

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 11 restauracji, 11 barów, room 
service, centrum biznesowe, 3 sale konferen-
cyjne, sejf w recepcji, pralnia, 4 baseny odkryte, 
park wodny dla dzieci, 2 baseny kryte.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, z po-
mostem, 630 m długości, certyfikat Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki, ręczniki, pawilony, bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w kilkunastu budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 

minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, 
telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe club dla max 4 os.
 ∞ deluxe dla max 4 os.
 ∞ club aqua family standard dla max 4 os.
 ∞ suity rodzinne dla max 6 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 10 restauracji a la carte, 
11 barów
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ późne śniadanie, późny posiłek
 ∞ przekąski, podwieczorek, lody

 ∞ wybrane importowane i lokalne napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:  międzynarodowa, mię-
dzynarodowa, włoska, turecka, turecka, owoce 
morza, dalekowschodnia, grecka, meksykańska, 
bistro 

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne
 ∞  Kawiarenka internetowa bezpłatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, aerobik,  sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞  tenis stołowy, rzutki, bilard,  minigolf
 ∞  koszykówka, siatkówka plażowa, badminton
 ∞ miniboisko do piłki nożnej
 ∞ siatkówka plażowa, 
 ∞ squash, 8 kortów tenisowych
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ centrum SPA, masaż, salon piękności
 ∞ kręgle, bilard profesjonalny
 ∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
 ∞ klub dla nastolatków w wieku 13-16 lat
 ∞ plac zabaw, minidisco, minikino dla dzieci
 ∞ brodzik, park wodny
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ niania elektroniczna, opiekunka 
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

Tekirova,  
18 km od Kemer,  
75 km od lotniska w Antalyi

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

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.

AQUAFUN
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MAXX ROYAL KEMER RESORT
W tym wyjątkowym miejscu zebrano światowej sławy kucharzy i barma-
nów i stworzono unikalne zaplecze gastronomiczne, oferujące wyjątko-
we przeżycia kulinarne. Hotel oferuje najmłodszym Gościom fantastyczny 
świat marzeń pod okiem doświadczonych pracowników i animatorów.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room servi-
ce, pralnia, 6 sal konferencyjnych, basen kryty, 
3 baseny odkryte, aquapark. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa 
z pomostem, 800 m długości, Certyfikat Błękitnej 
Flagi. 2 prywatne zatoki. Parasole, leżaki, ręczniki, 
pawilony. Wydzielona część plaży dla dzieci.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym, budynku 

Residence, budynkach Lagoon i w 15 willach. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, łazienkę, TV, telefon, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ suity dla max 4 os.
 ∞ rodzinne dla max 6 os.
 ∞ suity duplex dla max 6 os.
 ∞ wille dla max 14 os.

WYŻYWIENIE
restauracje, bary
Maxx All Inclusive (24h)
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski, podwieczorek, późny posiłek
 ∞ lokalne oraz wybrane importowane 

napoje alkoholowe i bezalkoholowe
 ∞ pakiety dla nowożeńców

Restauracje à la carte: Steak House, azjatycka, 
międzynarodowa, latynoamerykańska

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞ tenis stołowy, 4 korty tenisowe, lekcje tenisa
 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa
 ∞ aerobik, animacje, dyskoteka
 ∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
 ∞ rzutki, bilard, sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w klubach dla 
dzieci w wieku 4-17 lat

 ∞ 2 place zabaw, 2 brodziki
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

 ∞ MAXX ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

Kiris, 6 km od Kemer, 50 km 
od Antalyi  
60 km od lotniska w Antalyi

Pokoje  
dla rodzin

14 
os.

AQUAFUN

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

MAXX ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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RIXOS PREMIUM TEKIROVA
Zachwycające miejsce, gdzie błękit morza i  głęboka zieleń piniowego 
lasu porastającego góry Taurus wydobywa niebywałe piękno nadmor-
skiego kurortu. Dla najmłodszych gości przewidziano program anima-
cyjny, a dorośli ucieszą się możliwością skorzystania z relaksu w SPA.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 7 restauracji, 9 barów, 7 sal 
konferencyjnych, sejf w recepcji, pralnia, basen 
kryty, 9 basenów odkrytych, 15 zjeżdżalni 
w aquaparku. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
550 m długości, Certyfikat Błękitnej Flagi. Leżaki, 
parasole, ręczniki, pawilony, beach bar.

POKOJE
W budynku głównym, aneksie, 94 budynkach 

Garden i 30 willach. Wyposażone w klimatyzację 
centralną, TV, telefon, sejf, minibar, zestaw do 
parzenia kawy/herbaty, łazienkę, balkon/francu-
ski balkon/taras.
Typy pokoi:
 ∞ suity deluxe dla max 3 os.
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ suity rodzinne dla max 4 os.
 ∞ suity dla max 4 os.
 ∞ wille dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 6 à la carte, 9 barów
All Exclusive All Inclusive (24h)
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek i lody
 ∞ lokalne oraz wybrane importowane 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: włoska, turecka, dalekow-
schodnia, rybna, amerykańska, międzynarodowa

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, aerobik w wodzie, joga, 

boccia 
 ∞ pilates, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, cymbergaj
 ∞ 3 korty tenisowe, lekcje tenisa, kręgle 
 ∞ kino, miniboisko do piłki nożnej
 ∞ badminton, koszykówka, siatkówka plażowa
 ∞ salon piękności, centrum SPA, masaż 
 ∞ animacje, dyskoteka, sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w klubach dla 
dzieci w wieku od 4 do 17 lat

 ∞ plac zabaw, Adventure Park
 ∞ kino, restauracja dla dzieci, brodzik
 ∞ aquapark dla młodszych i starszych
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ opiekunka, możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

 ∞ ALL EXCLUSIVE  

 ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

2 km od Tekirova, 19 km 
od Kemer, 76 km od lotniska 
w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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MAXX ROYAL KEMER RESORT
W tym wyjątkowym miejscu zebrano światowej sławy kucharzy i barma-
nów i stworzono unikalne zaplecze gastronomiczne, oferujące wyjątko-
we przeżycia kulinarne. Hotel oferuje najmłodszym Gościom fantastyczny 
świat marzeń pod okiem doświadczonych pracowników i animatorów.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room servi-
ce, pralnia, 6 sal konferencyjnych, basen kryty, 
3 baseny odkryte, aquapark. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa 
z pomostem, 800 m długości, Certyfikat Błękitnej 
Flagi. 2 prywatne zatoki. Parasole, leżaki, ręczniki, 
pawilony. Wydzielona część plaży dla dzieci.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym, budynku 

Residence, budynkach Lagoon i w 15 willach. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, łazienkę, TV, telefon, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ suity dla max 4 os.
 ∞ rodzinne dla max 6 os.
 ∞ suity duplex dla max 6 os.
 ∞ wille dla max 14 os.

WYŻYWIENIE
restauracje, bary
Maxx All Inclusive (24h)
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski, podwieczorek, późny posiłek
 ∞ lokalne oraz wybrane importowane 

napoje alkoholowe i bezalkoholowe
 ∞ pakiety dla nowożeńców

Restauracje à la carte: Steak House, azjatycka, 
międzynarodowa, latynoamerykańska

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞ tenis stołowy, 4 korty tenisowe, lekcje tenisa
 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa
 ∞ aerobik, animacje, dyskoteka
 ∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
 ∞ rzutki, bilard, sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w klubach dla 
dzieci w wieku 4-17 lat

 ∞ 2 place zabaw, 2 brodziki
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

 ∞ MAXX ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

Kiris, 6 km od Kemer, 50 km 
od Antalyi  
60 km od lotniska w Antalyi

Pokoje  
dla rodzin

14 
os.

AQUAFUN

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

MAXX ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 6 barów, room 
service, pralnia, 2 sale konferencyjne, baseny 
odkryte, aquapark (7 zjeżdżalni), 2 baseny kryte.

PLAŻA
250 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
170 m długości, wyróżniona certyfikatem Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży. 

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, zestaw 
do parzenia kawy/herbaty, TV, telefon, łazienkę, 
balkon. 
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dublex dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 restauracje à la carte, 
6 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody, podwieczorek, późny posiłek
∞ lokalne oraz wybrane importowane 

napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: włoska, turecka, owoce 
morza

INTERNET
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy, sprzęt do gry w tenisa
∞ tenis stołowy, rzutki, kręgle, bilard
∞ koszykówka, piłka nożna
∞ siatkówka, siatkówka plażowa
∞ minigolf, miniboisko do piłki nożnej
∞ aerobik, siłownia
∞ animacje, dyskoteka, kino
∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka
∞ salon piękności, sauna, jacuzzi

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zjeżdżalnie wodne, 2 place zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka, opiekunka

AMARA PRESTIGE HOTEL
Hotel usytuowany w przepięknym otoczeniu gór nieopodal długiej plaży. 
Jego położenie z dala od zgiełku miasta stwarza doskonałe warunki do 
rodzinnego wypoczynku. Baseny ze zjeżdżalniami znajdą wielu wielbicieli 
szalonej wakacyjnej zabawy. 

 Lokalizacja:

ok. 8 km od Kemer,  
ok. 40 km od lotniska w Antalyi

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

Przykładowy pokój

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5
Data otwarcia: 1991 r. Odnowiony w 2018 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 6 barów, 
centrum biznesowe, sala konferencyjna, pralnia, 
basen odkryty, 3 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczy-
sto-żwirowa, 150 m długości, posiada certyfikat 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, 
pawilony.

POKOJE
Zlokalizowane są w 17 bungalowach. 
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ suity dla max 3 os.

WYŻYWIENIE 
restauracja główna, 3 restauracje à la carte, 
6 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, włoska, rybna

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

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

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

w wieku 4-8 lat
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka

AMARA CLUB MARINE NATURE
Hotel położony jest niedaleko Kemer, w miejscu gdzie zieleń lasów so-
snowych i gór Taurus spotka się z błękitem Morza Śródziemnego. Oferuje 
swoim Gościom prywatną plażę, baseny i zjeżdżalnie wodne a dla osób 
aktywnych szeroki wachlarz rozrywek i zajęć sportowych.

 Lokalizacja:

Goynuk,  
15 km od Kemer,  
25 km od Antalyi,  
40 km od lotniska w Antalyi

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat 
2. dziecko do 14 lat

Przykładowy pokój

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 6 barów, room 
service, pralnia, 2 sale konferencyjne, baseny 
odkryte, aquapark (7 zjeżdżalni), 2 baseny kryte.

PLAŻA
250 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
170 m długości, wyróżniona certyfikatem Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży. 

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, zestaw 
do parzenia kawy/herbaty, TV, telefon, łazienkę, 
balkon. 
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dublex dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 restauracje à la carte, 
6 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody, podwieczorek, późny posiłek
∞ lokalne oraz wybrane importowane 

napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: włoska, turecka, owoce 
morza

INTERNET
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy, sprzęt do gry w tenisa
∞ tenis stołowy, rzutki, kręgle, bilard
∞ koszykówka, piłka nożna
∞ siatkówka, siatkówka plażowa
∞ minigolf, miniboisko do piłki nożnej
∞ aerobik, siłownia
∞ animacje, dyskoteka, kino
∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka
∞ salon piękności, sauna, jacuzzi

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zjeżdżalnie wodne, 2 place zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka, opiekunka

AMARA PRESTIGE HOTEL
Hotel usytuowany w przepięknym otoczeniu gór nieopodal długiej plaży. 
Jego położenie z dala od zgiełku miasta stwarza doskonałe warunki do 
rodzinnego wypoczynku. Baseny ze zjeżdżalniami znajdą wielu wielbicieli 
szalonej wakacyjnej zabawy. 

 Lokalizacja:

ok. 8 km od Kemer,  
ok. 40 km od lotniska w Antalyi

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

Przykładowy pokój

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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SHERWOOD GREENWOOD 
RESORT HOTEL

Hotel położony w cichej okolicy niedaleko turkusowego morza, otoczo-
ny zielonym lasem piniowym zachwyca malowniczymi widokami. Autetm 
ośrodka jest świetna kuchnia oraz kreatywne animacje.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 4 bary, pralnia, 
basen kryty, 3 baseny odkryte, 2 zjeżdżalnie.

PLAŻA
180 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-
żwirowa, 75 m długości, odznaczona 
certyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, 
ręczniki, bar na plaży. 

POKOJE
Zlokalizowane są w 11 budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max. 4 os.
 ∞ large dla max 4 os.
 ∞ rodzinne dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja a la carte, 4 bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek, przekąski
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: włoska

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ sauna, łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy, koszykówka, rzutki, bilard
 ∞ miniboisko do piłki nożnej
 ∞ aerobik, animacje
 ∞ centrum SPA i talasoterapii, masaż
 ∞ salon piękności
 ∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ plac zabaw, minidisco
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

Goyunk,  
9 km od centrum Kemer,  
55 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

181181coralove lato

T
U

R
C

JA
 | 

K
e

m
e

r

O_168-185_TURCJA_Kemer_2019_vo_06.indd   181 27/11/2018   16:46

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 10 barów, room 
service, 5 sal konferencyjnych, pralnia, 
9 basenów odkrytych, aquapark (8 zjeżdżalni).

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

POKOJE
Zlokalizowane są w 45 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, minibar, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, telefon, TV, łazienkę, balkon/taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞  deluxe dla max 4 os.
∞ lagoon dla max 4 os.
∞  suity rodzinne dla max 4 os.
∞  swim up dla max 2 os.
∞  dla osób niepełnosprawnych dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 4 à la carte, 10 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek,  przekąski, podwieczorek, lody
∞  lokalne oraz wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
∞  pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte:  turecka, włoska, chińska, 
owoce morza.

INTERNET
∞  Wi-Fi w częściach wspólnych i pokojach 

bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞   siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞  tenis stołowy, rzutki, boccia,  bilard
∞  miniboisko do piłki nożnej,  kort tenisowy
∞  koszykówka, siatkówka plażowa, bandminton
∞  animacje, dyskoteka, aerobik, stretching
∞  salon piękności, centrum SPA, masaż, jacuzzi
∞  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12, 13-17 lat
∞  zadaszony plac zabaw: zjeżdżalnie, huśtawki
∞  brodzik z 3 zjeżdżalniami dla dzieci oraz duży 

aquapark dla nastolatków
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  możliwość wypożyczenia wózka
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat,  opiekunka

Przykładowy pokój

SHERWOOD EXCLUSIVE KEMER
Luksusowy i nowoczesny hotel położony w cichej okolicy tuż nad turku-
sowym morzem w otoczeniu zielonego lasu piniowego. Dzieci spędzą 
radosne chwile w miniklubie z polskimi animacjami, na minidisco lub na 
basenie ze zjeżdżalniami. Wymarzony hotel na udane rodzinne wakacje.

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

Goynuk, 9 km od Kemer, 
45 km od Antalyi 55 km 
od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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SHERWOOD GREENWOOD 
RESORT HOTEL

Hotel położony w cichej okolicy niedaleko turkusowego morza, otoczo-
ny zielonym lasem piniowym zachwyca malowniczymi widokami. Autetm 
ośrodka jest świetna kuchnia oraz kreatywne animacje.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 4 bary, pralnia, 
basen kryty, 3 baseny odkryte, 2 zjeżdżalnie.

PLAŻA
180 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-
żwirowa, 75 m długości, odznaczona 
certyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, 
ręczniki, bar na plaży. 

POKOJE
Zlokalizowane są w 11 budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max. 4 os.
 ∞ large dla max 4 os.
 ∞ rodzinne dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja a la carte, 4 bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek, przekąski
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: włoska

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ sauna, łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy, koszykówka, rzutki, bilard
 ∞ miniboisko do piłki nożnej
 ∞ aerobik, animacje
 ∞ centrum SPA i talasoterapii, masaż
 ∞ salon piękności
 ∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ plac zabaw, minidisco
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

Goyunk,  
9 km od centrum Kemer,  
55 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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NIRVANA LAGOON VILLAS 
SUITE & SPA

Z  pięknymi widokami na morze i  góry Taurus zachęca do spędzenia 
rodzinnych wakacji w  otoczeniu pachnącego, sosnowego lasu. Szaleń-
stwa na wodnych zjeżdżalniach sprawią, że urlop będzie niezapomniany.

 ∞ PRIVILEGED LIFE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

Beldibi, 16 km od Kemer, 
36 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: 9 restauracji, 10 barów, room 
service, sala konferencyjna, pralnia, basen kryty 
i 9 odkrytych, 11 zjeżdżalni w aquaparku. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-
żwirowa, 900 m długości, certyfikat Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki, ręczniki, pawilony.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach głównych, 
11 budynkach Garden, 11 budynkach Lagoon 

i w 122 willach. Wyposażone w klimatyza-
cję centralną, sejf, minibar, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, łazienkę, telefon, TV, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ superior dla max 3 os.
 ∞ rodzinne dla max 4 os.
 ∞ wille dla max 8 os.
 ∞ suity rodzinne dla max 6 os.
 ∞ suity dla max 5 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 8 à la carte, 10 barów

Privileged Life (24h)
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski, podwieczorek i lody
 ∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
 ∞ pakiety dla nowożeńców

Restauracje à la carte: meksykańska, rybna, 
śródziemnomorska, steak house, turecka, 
dalekowschodnia, rosyjska, teppanyaki

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
 ∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy, rzutki, kręgle
 ∞ koszykówka, miniboisko do piłki nożnej
 ∞ siatkówka plażowa, kort tenisowy, lekcje tenisa
 ∞ aerobik, animacje, dyskoteka, kino
 ∞ salon piękności, centrum SPA, masaż, jacuzzi
 ∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik, wodny plac zabaw, animacje i zajęcia 
w miniklubie dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka, opiekunka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

Pokoje  
dla rodzin

8 
os.

PRIVILEGED LIFE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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SIMENA SUN CLUB
Położony nad turkusowym, ciepłym morzem kurort, który upodobały 
sobie szczególnie rodziny z  dziećmi. Skąpany w  słońcu hotel, otulony 
sosnowym lasem i bujną, kwiecistą roślinnością pozwala cieszyć się bli-
skością pięknej natury i komfortowym wypoczynkiem.

Przykładowy pokój

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Camyuva,  
7 km od Kemer,  
ok. 70 km od lotniska  
w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 1989 r. Odnowiony w 2006 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 9 barów, 
centrum biznesowe, pralnia, 3 baseny odkryte, 
3 zjeżdżalnie wodne oraz lunapark.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, żwirowo-kamienista 
z platformą i pomostem, 300 m długości, od-
znaczona certyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki, ręczniki, pawilony, beach bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w 85 bungalowach. 

Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, łazienkę, telefon, TV, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ rodzinne dla max 4 os.
 ∞ suity dla max 5 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 à la carte, 9 barów
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja, późny posiłek, przekąski, lody

 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
 ∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

Restauracje à la carte: kebab & grill, owoce 
morza, włoska, dalekowschodnia

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

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

Lunapark

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

AQUAFUN

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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NIRVANA LAGOON VILLAS 
SUITE & SPA

Z  pięknymi widokami na morze i  góry Taurus zachęca do spędzenia 
rodzinnych wakacji w  otoczeniu pachnącego, sosnowego lasu. Szaleń-
stwa na wodnych zjeżdżalniach sprawią, że urlop będzie niezapomniany.

 ∞ PRIVILEGED LIFE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

Beldibi, 16 km od Kemer, 
36 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: 9 restauracji, 10 barów, room 
service, sala konferencyjna, pralnia, basen kryty 
i 9 odkrytych, 11 zjeżdżalni w aquaparku. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-
żwirowa, 900 m długości, certyfikat Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki, ręczniki, pawilony.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach głównych, 
11 budynkach Garden, 11 budynkach Lagoon 

i w 122 willach. Wyposażone w klimatyza-
cję centralną, sejf, minibar, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, łazienkę, telefon, TV, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ superior dla max 3 os.
 ∞ rodzinne dla max 4 os.
 ∞ wille dla max 8 os.
 ∞ suity rodzinne dla max 6 os.
 ∞ suity dla max 5 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 8 à la carte, 10 barów

Privileged Life (24h)
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski, podwieczorek i lody
 ∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
 ∞ pakiety dla nowożeńców

Restauracje à la carte: meksykańska, rybna, 
śródziemnomorska, steak house, turecka, 
dalekowschodnia, rosyjska, teppanyaki

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
 ∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy, rzutki, kręgle
 ∞ koszykówka, miniboisko do piłki nożnej
 ∞ siatkówka plażowa, kort tenisowy, lekcje tenisa
 ∞ aerobik, animacje, dyskoteka, kino
 ∞ salon piękności, centrum SPA, masaż, jacuzzi
 ∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik, wodny plac zabaw, animacje i zajęcia 
w miniklubie dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka, opiekunka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

Pokoje  
dla rodzin

8 
os.

PRIVILEGED LIFE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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RESIDENCE RIVERO HOTEL
Położony w turystycznej miejscowości oferuje połączenie uroków wakacji 
nad pięknym morzem w otoczeniu malowniczych gór oraz bliskość ruin 
antycznych miast. Amatorom miejskich wakacji zapewnia bliskość skle-
pów, kawiarenek i restauracji oraz dostęp do uroków nocnego życia.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 1995 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, pralnia, 
basen odkryty, zjeżdżalnia wodna.

PLAŻA
1500 m od hotelu, prywatna, kamienista, 20 m 
długości. Parasole, leżaki. Do plaży można 
dotrzeć ulicą lub busem hotelowym. 

POKOJE
Zlokalizowane są w 5 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, TV, 
telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, przekąski, podwieczorek, 

lody, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ centrum SPA, masaż
∞ lekkie animacje, tenis stołowy, rzutki, bilard

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-10 lat
∞ plac zabaw, brodzik
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 8 lat

 Lokalizacja:

Kemer, ok. 55 km od lotniska 
w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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MAYA WORLD IMPERIAL
Skromny, niewielki hotel położony niedaleko plaży i turkusowego morza 
w otoczeniu malowniczych górskich krajobrazów. Bliskość niewielkiej 
miejscowości turystycznej – Beldibi uatrakcyjni wakacyjny wypoczynek.

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

5 km od Kemer,  
45 km od lotniska w Antalyi.

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, pralnia , 
winda, basen odkryty, zjeżdżalnia wodna.

PLAŻA
100 m od hotelu, prywatna, żwirowa, 100 m 
długości. Parasole, leżaki, ręczniki plażowe.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
TV, telefon, minibar, łazienkę.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 bary
All Inclusive
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, kolacja, przekąski

 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
 ∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy
 ∞ rzutki
 ∞ siatkówka
 ∞ aerobik

 ∞ siłownia
 ∞ sauna
 ∞ łaźnia turecka
 ∞ animacje
 ∞ dyskoteka
 ∞ centrum SPA
 ∞ masaż
 ∞ salon piękności
 ∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik wydzielony przy basenie dla dorosłych
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ opiekunka
 ∞ plac zabaw

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE AQUAFUN
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RESIDENCE RIVERO HOTEL
Położony w turystycznej miejscowości oferuje połączenie uroków wakacji 
nad pięknym morzem w otoczeniu malowniczych gór oraz bliskość ruin 
antycznych miast. Amatorom miejskich wakacji zapewnia bliskość skle-
pów, kawiarenek i restauracji oraz dostęp do uroków nocnego życia.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 1995 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, pralnia, 
basen odkryty, zjeżdżalnia wodna.

PLAŻA
1500 m od hotelu, prywatna, kamienista, 20 m 
długości. Parasole, leżaki. Do plaży można 
dotrzeć ulicą lub busem hotelowym. 

POKOJE
Zlokalizowane są w 5 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, TV, 
telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, przekąski, podwieczorek, 

lody, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ centrum SPA, masaż
∞ lekkie animacje, tenis stołowy, rzutki, bilard

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-10 lat
∞ plac zabaw, brodzik
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 8 lat

 Lokalizacja:

Kemer, ok. 55 km od lotniska 
w Antalyi

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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Region Egejski to jeden z najbardziej 
malowniczych zakątków Turcji a jednocześnie 
bardzo zróżnicowany. Z jednej strony tureckie Saint 
Tropez czyli eleganckie, bogate i tętniące życiem 
Bodrum z drugiej rajskie plaże kameralnego Didim 
i Fethiye z nieziemskimi widokami.

BODRUM | DIDIM | MARMARIS
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BODRUM, DIDIM, MARMARIS

188 YASMIN BODRUM RESORT 5 X X X X 2-13 2-13

190 BODRUM HOLIDAY RESORT & SPA 5 X X X X 2-14

192 LA BLANCHE RESORT & SPA 5 X X X X 2-13

194 TITANIC DELUXE BODRUM 5 X X X X 2-12

195 KEFALUKA RESORT 5 X X X X 2-12

196 CRYSTAL GREEN BAY RESORT & SPA 5 X X X X 2-12

197 VOGUE HOTEL BODRUM 5 X X X X 2-12

198 GOLDEN AGE BODRUM 5 X X X X 2-13

199 LABRANDA BODRUM PRINCESS & SPA 5 X X X 2-13

200 FOREVER CLUB 4 X X ADULT ONLY

201 AYAZ AQUA BEACH 4 X X X 2-13

202 PETUNYA BEACH RESORT 4 X X X 2-13 2-13

203 BITEZ GARDEN LIFE 4 X X X 2-12

204
DIDIM BEACH RESORT AQUA 
& ELEGANCE THALASSO 

5 X X X X 2-13 2-7

205 RAMADA RESORT AKBUK 5 X X X 2-13

206 MIRAGE WORLD HOTEL 5 X X X 2-7

207 CASTLE RESORT & SPA 5 X X ADULT ONLY

208 JULIAN CLUB HOTEL 4 X X 2-13

209 CLUB MUNAMAR BEACH RESORT 4 X X X 2-13

  Mauzoleum - Mauzolosa króla Karii  
i jego małżonki Artemizji

  Zamek Świętego Piotra oraz 
znajdujące się w nim Muzeum 
Archeologii Podwodnej

  Ruiny antycznego miasta Pedasa
  Amfiteatr antyczny w Bodrum
  Pozostałości starożytnych miast: 
Didymy, Miletu i Efezu

  Szalone życie nocne i słynny na całym  
świecie klub Halikarnas 

  Rejs na greckie wyspy np. Kos 
lub Rodos

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

LISTA HOTELI

Faszerowane małże  
- midye dolması to punkt obowiązkowy tureckiego street food. W Bodrum 
na straganach przy porcie i nadmorskiej promenadzie smakują wyjątkowo. 
Spróbujcie koniecznie!
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Biało-niebieskie 
wzgórza i rajskie  
widoki
Za najpiękniejszą letniskową 
miejscowość regionu uznawane jest 
Bodrum. Ułożona kaskadowo biała 
architektura łączy się z turkusem 
morza dając niebywałe widoki. 
Słońce, urokliwe plaże, lazurowe 
morze przesądzają o znakomitych 
walorach tego miejsca, a dobra 
infrastruktura hotelowa, piękny 
port i różnorodność rejsów 
statkami po uroczych zatokach 
Morza Egejskiego przyciągają 
tu turystów z całego świata. 
Nawet tych złaknionych rozrywki, 
bo centrum Bodrum tętni nocnym 
życiem. Szukającym spokojnego 
i komfortowego odpoczynku 
proponujemy region Didim i Fethiye 
z nieziemsko pięknymi plażami 
i widokami a jednocześnie bardziej 
rozbudowanymi i luksusowymi 
kurortami.

Turcja Egejska

La Blanche Resort & Spa

Yasmin Bodrum Resort

●● Labranda Bodrum  
Princess & Spa

●● Kefaluka Resort

Petunya Beach Resort
Ayaz Aqua Beach

Forever Club

Vogue Hotel Bodrum

Göltürkbükü

Meşelik

Bodrum

Karabağ

Gümüşlük

Bodrum Holiday Resort & Spa

Didim Beach Resort Aqua & Elegance Thalasso
Ramada Resort Akbuk

Titanic Deluxe Bodrum

Crystal Green Bay Resort & Spa 

Bitez Garden Life

Golden Age Bodrum

BODRUM MILAS

BODRUM

M o r z e  Ś r ó d z i e m n e

Julian Club Hotel

Castle Resort & Spa

Club Munamar Beach Resort
Mirage World Hotel

Marmaris DALAMAN

MARMARIS
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Region Egejski to jeden z najbardziej 
malowniczych zakątków Turcji a jednocześnie 
bardzo zróżnicowany. Z jednej strony tureckie Saint 
Tropez czyli eleganckie, bogate i tętniące życiem 
Bodrum z drugiej rajskie plaże kameralnego Didim 
i Fethiye z nieziemskimi widokami.

BODRUM | DIDIM | MARMARIS
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BODRUM, DIDIM, MARMARIS

188 YASMIN BODRUM RESORT 5 X X X X 2-13 2-13

190 BODRUM HOLIDAY RESORT & SPA 5 X X X X 2-14

192 LA BLANCHE RESORT & SPA 5 X X X X 2-13

194 TITANIC DELUXE BODRUM 5 X X X X 2-12

195 KEFALUKA RESORT 5 X X X X 2-12

196 CRYSTAL GREEN BAY RESORT & SPA 5 X X X X 2-12

197 VOGUE HOTEL BODRUM 5 X X X X 2-12

198 GOLDEN AGE BODRUM 5 X X X X 2-13

199 LABRANDA BODRUM PRINCESS & SPA 5 X X X 2-13

200 FOREVER CLUB 4 X X ADULT ONLY

201 AYAZ AQUA BEACH 4 X X X 2-13

202 PETUNYA BEACH RESORT 4 X X X 2-13 2-13

203 BITEZ GARDEN LIFE 4 X X X 2-12

204
DIDIM BEACH RESORT AQUA 
& ELEGANCE THALASSO 

5 X X X X 2-13 2-7

205 RAMADA RESORT AKBUK 5 X X X 2-13

206 MIRAGE WORLD HOTEL 5 X X X 2-7

207 CASTLE RESORT & SPA 5 X X ADULT ONLY

208 JULIAN CLUB HOTEL 4 X X 2-13

209 CLUB MUNAMAR BEACH RESORT 4 X X X 2-13

  Mauzoleum - Mauzolosa króla Karii  
i jego małżonki Artemizji
  Zamek Świętego Piotra oraz 
znajdujące się w nim Muzeum 
Archeologii Podwodnej
  Ruiny antycznego miasta Pedasa
  Amfiteatr antyczny w Bodrum
  Pozostałości starożytnych miast: 
Didymy, Miletu i Efezu
  Szalone życie nocne i słynny na całym  
świecie klub Halikarnas 
  Rejs na greckie wyspy np. Kos 
lub Rodos

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE

LISTA HOTELI

Faszerowane małże  
- midye dolması to punkt obowiązkowy tureckiego street food. W Bodrum 
na straganach przy porcie i nadmorskiej promenadzie smakują wyjątkowo. 
Spróbujcie koniecznie!
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YASMIN BODRUM RESORT
Usytuowany na wzgórzu kompleks hotelowy. Z jego tarasowo ułożonych 
basenów podziwiać można widok na Morze Egejskie. Oddalony od miasta 
gwarantuje spokojny wypoczynek. Na odwiedzających czeka wspaniała in-
frastruktura – baseny, zjeżdżalnie oraz polskojęzyczny animator dla dzieci. 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 4 bary, 6 sal 
konferencyjnych, pralnia, basen kryty, 3 baseny 
odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa 
oraz w formie platformy i z pomostem, 
700 m długości, odznaczona certyfikatem 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, 
pawilony.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku i 42 bungalowach. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, łazienkę, telefon, TV, balkon/balkon 
francuski/taras. 
Typy pokoi: 
 ∞ standardowe dla max 4 os.
 ∞ rodzinne dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 à la carte, 4 bary
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
 ∞ przekąski, lody, podwieczorek
 ∞ kolacja, późny posiłek
 ∞ lokalne i wybrane importowane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców

Restauracje à la carte:
 ∞ włoska, rybna, turecka

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, aerobik
 ∞ sauna, łaźnia turecka
 ∞ kort tenisowy, lekcje tenisa
 ∞ siatkówka plażowa, tenis stołowy
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ salon piękności
 ∞ centrum SPA i talasoterapii 
 ∞ masaż
 ∞ koszykówka, siatkówka
 ∞ miniboisko do piłki nożnej
 ∞ bilard, rzutki 
 ∞ sporty wodne na plaży
 ∞ centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator 14.06-12.09
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne, 
gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe, 
przedstawienia z udziałem dzieci

 ∞  dzieci od 1 do 3 lat mogą przebywać na terenie 
miniklubu tylko pod opieką rodzica/opiekuna

 ∞ brodzik
 ∞ 2 place zabaw
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Kadikalesi,  
5 km od Turgutreis,  
23 km od Bodrum, 
58 km od lotniska w Bodrum

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

189189coralove lato

T
U

R
C

JA
 | 

B
o

d
ru

m

O_188-205_TURCJA_Bodrum_2019_vo_06.indd   189 29/11/2018   15:29

Przykładowy pokój

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

2 DZIECI
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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YASMIN BODRUM RESORT
Usytuowany na wzgórzu kompleks hotelowy. Z jego tarasowo ułożonych 
basenów podziwiać można widok na Morze Egejskie. Oddalony od miasta 
gwarantuje spokojny wypoczynek. Na odwiedzających czeka wspaniała in-
frastruktura – baseny, zjeżdżalnie oraz polskojęzyczny animator dla dzieci. 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 4 bary, 6 sal 
konferencyjnych, pralnia, basen kryty, 3 baseny 
odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa 
oraz w formie platformy i z pomostem, 
700 m długości, odznaczona certyfikatem 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, 
pawilony.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku i 42 bungalowach. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, łazienkę, telefon, TV, balkon/balkon 
francuski/taras. 
Typy pokoi: 
 ∞ standardowe dla max 4 os.
 ∞ rodzinne dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 à la carte, 4 bary
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
 ∞ przekąski, lody, podwieczorek
 ∞ kolacja, późny posiłek
 ∞ lokalne i wybrane importowane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców

Restauracje à la carte:
 ∞ włoska, rybna, turecka

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, aerobik
 ∞ sauna, łaźnia turecka
 ∞ kort tenisowy, lekcje tenisa
 ∞ siatkówka plażowa, tenis stołowy
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ salon piękności
 ∞ centrum SPA i talasoterapii 
 ∞ masaż
 ∞ koszykówka, siatkówka
 ∞ miniboisko do piłki nożnej
 ∞ bilard, rzutki 
 ∞ sporty wodne na plaży
 ∞ centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator 14.06-12.09
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne, 
gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe, 
przedstawienia z udziałem dzieci

 ∞  dzieci od 1 do 3 lat mogą przebywać na terenie 
miniklubu tylko pod opieką rodzica/opiekuna

 ∞ brodzik
 ∞ 2 place zabaw
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Kadikalesi,  
5 km od Turgutreis,  
23 km od Bodrum, 
58 km od lotniska w Bodrum

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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BODRUM HOLIDAY  
RESORT & SPA

Usytuowany w spokojnej okolicy z zapierającym dech w piersiach wido-
kiem na zatokę oraz wyspę Kos. Hotel zapewnia rodzinny wypoczynek 
w otoczeniu bujnej roślinności śródziemnomorskiej, oferując bogaty pro-
gram animacyjny, w tym opiekę polskojęzycznego animatora dla dzieci.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 6 barów, 
3 sale konferencyjne, pralnia, basen kryty, 
3 baseny odkryte, 5 zjeżdżalni wodnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna w formie platformy 
i z pomostem, 400 m długości, posiada 
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, 
ręczniki, pawilony, bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach głównych 
i w 9 bungalowach. Wyposażone w klimatyzację 
indywidualną, sejf, minibar, łazienkę, telefon, TV, 
balkon lub balkon francuski ub taras.
Typy pokoi: 
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych
 ∞ rodzinne dla max 7 os.
 ∞ club grand dla max 6 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 restauracje à la carte, 
6 barów
All Inclusive Plus (24h)
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja, późny posiłek

 ∞ przekąski
 ∞ podwieczorek

 ∞ lody
 ∞ wybrane lokalne napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:
 ∞ włoska, rybna, turecka

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa
 ∞ kort tenisowy
 ∞ tenis stołowy, rzutki, bilard 
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ salon piękności
 ∞ centrum SPA, masaż
 ∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator 14.06-12.09
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne, 
gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe, 
przedstawienia z udziałem dzieci

 ∞  dzieci od 1 do 3 lat mogą przebywać na terenie 
miniklubu tylko pod opieką rodzica/opiekuna

 ∞ plac zabaw, 3 brodziki
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka 

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE PLUS

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

Icmeler, 4 km od Bodrum, 
45 km od lotniska Zabudowa 
tarasowa, liczne schody

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE PLUS 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

191191coralove lato

T
U

R
C

JA
 | 

B
o

d
ru

m

O_188-205_TURCJA_Bodrum_2019_vo_06.indd   191 29/11/2018   12:21

Pokoje  
dla rodzin

7 
os.

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

DZIECKO
do 15 lat

GRATIS
pobyt w hotelu
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BODRUM HOLIDAY  
RESORT & SPA

Usytuowany w spokojnej okolicy z zapierającym dech w piersiach wido-
kiem na zatokę oraz wyspę Kos. Hotel zapewnia rodzinny wypoczynek 
w otoczeniu bujnej roślinności śródziemnomorskiej, oferując bogaty pro-
gram animacyjny, w tym opiekę polskojęzycznego animatora dla dzieci.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 6 barów, 
3 sale konferencyjne, pralnia, basen kryty, 
3 baseny odkryte, 5 zjeżdżalni wodnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna w formie platformy 
i z pomostem, 400 m długości, posiada 
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, 
ręczniki, pawilony, bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach głównych 
i w 9 bungalowach. Wyposażone w klimatyzację 
indywidualną, sejf, minibar, łazienkę, telefon, TV, 
balkon lub balkon francuski ub taras.
Typy pokoi: 
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych
 ∞ rodzinne dla max 7 os.
 ∞ club grand dla max 6 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 restauracje à la carte, 
6 barów
All Inclusive Plus (24h)
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja, późny posiłek

 ∞ przekąski
 ∞ podwieczorek

 ∞ lody
 ∞ wybrane lokalne napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:
 ∞ włoska, rybna, turecka

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa
 ∞ kort tenisowy
 ∞ tenis stołowy, rzutki, bilard 
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ salon piękności
 ∞ centrum SPA, masaż
 ∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator 14.06-12.09
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne, 
gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe, 
przedstawienia z udziałem dzieci

 ∞  dzieci od 1 do 3 lat mogą przebywać na terenie 
miniklubu tylko pod opieką rodzica/opiekuna

 ∞ plac zabaw, 3 brodziki
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka 

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE PLUS

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

Icmeler, 4 km od Bodrum, 
45 km od lotniska Zabudowa 
tarasowa, liczne schody

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE PLUS 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Położony na półwyspie, 
niedaleko centrum Turgutreis, 
20 km na zachód od Bodrum,  
55 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ


 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

LA BLANCHE RESORT & SPA
Luksusowy hotel położony w Turguteris, gdzie spacerując wąskimi ulicz-
kami napotkać można wiele zabytkowych kościołów, świątyń i meczetów. 
Znajduje się tu wiele sklepów, restauracji i barów. Na Gości czeka tu naj-
większy w regionie basen odkryty oraz centrum SPA i talasoterapii.

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony 2018 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 4 bary, 
room service, pralnia, sejf w recepcji, sala 
konferencyjna, basen kryty, basen odkryty, 
2 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta oraz 
w formie platformy i pomostu, 250 m długości, 
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, 
ręczniki, pawilony.

POKOJE
W budynku głównym i w 7 budynkach bocznych. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, TV, 
telefon, sejf, minibar, łazienkę, balkon.
Typy pokoi: 
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ rodzinne dla max 5 os.
 ∞ executive dla max 2 os.
 ∞ suity dla max 7 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 à la carte, 4 bary
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja, późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek, lody
 ∞ lokalne oraz wybrane importowane 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców

Restauracje à la carte:
 ∞ turecka
 ∞ śródziemnomorska
 ∞ chińska
 ∞ włoska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia
 ∞ sauna
 ∞ łaźnia turecka
 ∞ jacuzzi
 ∞ tenis stołowy
 ∞ rzutki
 ∞ 2 korty tenisowe
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ sporty wodne na plaży
 ∞ aerobik
 ∞ animacje
 ∞ dyskoteka
 ∞ centrum SPA, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik
 ∞ 2 place zabaw 
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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Przykładowy pokój

Pokoje  
dla rodzin

7 
os.

AQUAFUN
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 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Położony na półwyspie, 
niedaleko centrum Turgutreis, 
20 km na zachód od Bodrum,  
55 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ


 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

LA BLANCHE RESORT & SPA
Luksusowy hotel położony w Turguteris, gdzie spacerując wąskimi ulicz-
kami napotkać można wiele zabytkowych kościołów, świątyń i meczetów. 
Znajduje się tu wiele sklepów, restauracji i barów. Na Gości czeka tu naj-
większy w regionie basen odkryty oraz centrum SPA i talasoterapii.

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony 2018 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 4 bary, 
room service, pralnia, sejf w recepcji, sala 
konferencyjna, basen kryty, basen odkryty, 
2 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta oraz 
w formie platformy i pomostu, 250 m długości, 
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, 
ręczniki, pawilony.

POKOJE
W budynku głównym i w 7 budynkach bocznych. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, TV, 
telefon, sejf, minibar, łazienkę, balkon.
Typy pokoi: 
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ rodzinne dla max 5 os.
 ∞ executive dla max 2 os.
 ∞ suity dla max 7 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 à la carte, 4 bary
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja, późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek, lody
 ∞ lokalne oraz wybrane importowane 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców

Restauracje à la carte:
 ∞ turecka
 ∞ śródziemnomorska
 ∞ chińska
 ∞ włoska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia
 ∞ sauna
 ∞ łaźnia turecka
 ∞ jacuzzi
 ∞ tenis stołowy
 ∞ rzutki
 ∞ 2 korty tenisowe
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ sporty wodne na plaży
 ∞ aerobik
 ∞ animacje
 ∞ dyskoteka
 ∞ centrum SPA, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik
 ∞ 2 place zabaw 
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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KEFALUKA RESORT
Wyjątkowe położenie oferuje widok na głęboki błękit Morza Egejskiego 
i wyspę Kos. Przygotowano tu dla małych i dużych baseny z aquaparkiem, 
a dla miłośników relaksu w SPA bogatą ofertę zabiegów. Smakosze będą 
mogli delektować się potrawami z zakątków świata w restauracjach.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 7 barów, room 
service, 5 sal konferencyjnych, pralnia, basen 
kryty, 2 baseny odkryte, 5 zjeżdżalni wodnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-
żwirowa 440 m długości, odznaczona 
certyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, 
ręczniki, pawilony, bar na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 

zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, telefon, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 2 os.
∞ deluxe dla max 2 os.
∞ rodzinne large dla max 4 os.
∞ connection dla max 6 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 à la carte, 7 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe

∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: chińska, włoska, turecka, 
owoce morza

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie 

dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

Akyarlar, 9 km od Turgutreis, 
25 km od Bodrum,  
58 km od lotniska.

SPRAWDŹ 
CENĘ



ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.
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TITANIC DELUXE BODRUM
Luksusowy hotel dla wymagających. Położony na wzgórzu, dzięki czemu 
z  okien rozpościera się piękny widok na morze. W  restauracjach można 
skosztować lokalnych specjałów. Miłośnicy wodnych szaleństw będą zado-
woleni z uprawiania sportów wodnych i basenów na świeżym powietrzu.

Przykładowy pokój

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

3 km od Guvercinlik, 
15 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2016 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 8 barów, room 
service, pralnia, 7 sal konferencyjnych, basen 
kryty, 2 baseny odkryte, 6 zjeżdżalni wodnych. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysto-żwirowa, 350 m długości. Parasole, 
leżaki, ręczniki, pawilony, bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w 28 bungalowach. 

Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy, herbaty, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ deluxe dla max 3 os.
 ∞ superior dla max 3 os.
 ∞ rodzinne dla max 6 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 à la carte, 8 barów
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ późny posiłek

 ∞ podwieczorek i lody
 ∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe, 
 ∞ pakiety dla nowożeńców

Restauracje à la carte: włoska, rybna, turecka, 
steak house

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik
 ∞ 3 zjeżdżalnie wodne
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci
 ∞ 2 place zabaw
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji 
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ opiekunka

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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KEFALUKA RESORT
Wyjątkowe położenie oferuje widok na głęboki błękit Morza Egejskiego 
i wyspę Kos. Przygotowano tu dla małych i dużych baseny z aquaparkiem, 
a dla miłośników relaksu w SPA bogatą ofertę zabiegów. Smakosze będą 
mogli delektować się potrawami z zakątków świata w restauracjach.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 7 barów, room 
service, 5 sal konferencyjnych, pralnia, basen 
kryty, 2 baseny odkryte, 5 zjeżdżalni wodnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-
żwirowa 440 m długości, odznaczona 
certyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, 
ręczniki, pawilony, bar na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 

zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, telefon, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 2 os.
∞ deluxe dla max 2 os.
∞ rodzinne large dla max 4 os.
∞ connection dla max 6 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 à la carte, 7 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe

∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: chińska, włoska, turecka, 
owoce morza

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie 

dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

Akyarlar, 9 km od Turgutreis, 
25 km od Bodrum,  
58 km od lotniska.

SPRAWDŹ 
CENĘ



ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.
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VOGUE HOTEL BODRUM
Spektakularny widok na zatokę i krystaliczne wody Morza Egejskiego to 
zapowiedź niezapomnianych wakacji. Wysoka jakość usług, profesjonalna 
obsługa, komfortowe pokoje oraz rozbudowana infrastruktura sportowo-
-rekreacyjna dla dorosłych i dla dzieci to niewątpliwe atuty tego hotelu.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r. Odnowiony w 2018 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 10 barów, 
3 baseny odkryte, basen kryty, aquapark, 
20 zjeżdżalni, 4 sale konferencyjne, pralnia.

PLAŻA
przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki. Plaża odznaczona certyfikatem 
Błękitnej Flagi.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym 
i bungalowach. Wyposażone w klimatyzację, TV, 

telefon, zestaw do parzenia kawy/herbaty, sejf, 
minibar, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ superior
∞ suity rodzinne
∞ connection
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
6 restauracji, 10 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ wybrane kolalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: 

 ∞ owoce morza
 ∞ turecka
 ∞ włoska
 ∞ japońska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ bilard, kręgle
∞ 4 korty tenisowe, rakiety i piłki do tenisa
∞ tenis stołowy, aerobik
∞ rzutki, badminton
∞ kino, animacje, dyskoteka
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka
∞ salon piękności, jacuzzi, sauna
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodziki, plac zabaw
∞ animacje
∞ kluby dla dzieci w wieku 4-7, 8-12, 13-17 lat
∞ menu i krzesełko dla dziecka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka
∞ możliwość wypożyczenia wózka 

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

8 km od Bodrum,  
25 km od lotniska.

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

20
zjeżdżalni

AQUAFUNULTRA ALL INCLUSIVE 24H

197197coralove lato

T
U

R
C

JA
 | 

B
o

d
ru

m

O_188-205_TURCJA_Bodrum_2019_vo_05.indd   197 27/11/2018   17:26

CRYSTAL GREEN BAY 
RESORT & SPA

Nadmorski kompleks zlokalizowany w pięknej zatoce wśród bujnej zieleni. 
Raj, gdzie lasy sosnowe łączą się z błękitem Morza Egejskiego, krystalicz-
nie czystą wodą i piaszczystą plażą. 

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1992 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 6 barów, room 
service, pralnia, sala konferencyjna, 2 baseny 
odkryte, 4 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta z pomostem, 
250 m długości, odznaczona certyfikatem 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, beach 
bar.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposażone w klimatyzację 
indywidualną, TV, telefon, sejf, minibar, łazienkę, 
balkon lub balkon francuski.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 à la carte, 6 barów
All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski, 

lody, podwieczorek, kolacja, późny posiłek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: rybna, turecka, włoska

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zjeżdżalnia wodna, 2 place zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

 Lokalizacja:

5 km od Guvercinlik,  
23 km od Bodrum,  
12 km od lotniska

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat
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VOGUE HOTEL BODRUM
Spektakularny widok na zatokę i krystaliczne wody Morza Egejskiego to 
zapowiedź niezapomnianych wakacji. Wysoka jakość usług, profesjonalna 
obsługa, komfortowe pokoje oraz rozbudowana infrastruktura sportowo-
-rekreacyjna dla dorosłych i dla dzieci to niewątpliwe atuty tego hotelu.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r. Odnowiony w 2018 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 10 barów, 
3 baseny odkryte, basen kryty, aquapark, 
20 zjeżdżalni, 4 sale konferencyjne, pralnia.

PLAŻA
przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki. Plaża odznaczona certyfikatem 
Błękitnej Flagi.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym 
i bungalowach. Wyposażone w klimatyzację, TV, 

telefon, zestaw do parzenia kawy/herbaty, sejf, 
minibar, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ superior
∞ suity rodzinne
∞ connection
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
6 restauracji, 10 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ wybrane kolalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: 

 ∞ owoce morza
 ∞ turecka
 ∞ włoska
 ∞ japońska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ bilard, kręgle
∞ 4 korty tenisowe, rakiety i piłki do tenisa
∞ tenis stołowy, aerobik
∞ rzutki, badminton
∞ kino, animacje, dyskoteka
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka
∞ salon piękności, jacuzzi, sauna
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodziki, plac zabaw
∞ animacje
∞ kluby dla dzieci w wieku 4-7, 8-12, 13-17 lat
∞ menu i krzesełko dla dziecka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka
∞ możliwość wypożyczenia wózka 

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

8 km od Bodrum,  
25 km od lotniska.

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

20
zjeżdżalni

AQUAFUNULTRA ALL INCLUSIVE 24H
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Przykładowy pokój

LABRANDA BODRUM
PRINCESS & SPA

Hotel z doskonałą lokalizacją przy plaży, nieopodal centrum nadmorskiej 
miejscowości Turgutreis. Z hotelu roztacza się malowniczy widok na tur-
kusowe wody Morza Egejskiego. Kompleks zapewnia udane wakacje 
z animacjami oraz relaksacyjnymi zabiegami w centrum SPA.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2015 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 3 bary, 
room service, pralnia, basen kryty, basen 
odkryty.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 
110 m długości, odznaczona certyfikatem 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
Klimatyzacja, sejf, minibar, TV, telefon, łazienka, 
balkon/taras/brak balkonu.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ suity dla max 3 os.
 ∞ swim up dla max 3 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, à la carte, 3 bary
Ultra All Inclusive (24h)

 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski, 
podwieczorek, kolacja, późny posiłek

 ∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

Restauracje à la carte: międzynarodowa

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

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

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

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ


 Lokalizacja:

ok. 1 km od centrum Turgutreis,  
50 km od lotniska

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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GOLDEN AGE BODRUM 
Hotel, dzięki położeniu nad brzegiem zatoki Yalikavak zapewnia wspaniałe 
widoki na Morze Egejskie. Na Gości czeka prywatna plaża oraz 2 baseny, 
zjeżdżalnie i zaplecze sportowo-rekreacyjne. Atrakcyjny pakiet All Inclusi-
ve, zapewni wakacje pełne relaksu z dala od wszelkich trosk.

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

Yalıkavak,  
ok. 20 km od Bodrum,  
45 km od lotniska 

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 4 bary, pralnia, 
basen odkryty, 5 zjeżdżalni wodnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa 
z pomostem oraz w formie platformy, 200 m 
długości, wyróżniona certyfikatem Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym 
i w 7 budynkach. Wyposażone w klimatyzację 

indywidualną, sejf, minibar, TV, telefon, łazienkę, 
balkon francuski lub balkon. 
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max. 4 os.
∞ anex dla max. 2 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 à la carte, 4 bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, przekąski, podwieczorek, 

kolacja
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: turecka, owoce morza

INTERNET
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ siatkówka, siatkówka plażowa
∞ minigolf, bilard
∞ aerobik
∞ animacje
∞ sauna
∞ centrum SPA, masaż
∞ dyskoteka
∞ łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zjeżdżalnia wodna
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

ALL INCLUSIVE

AQUAFUN
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Przykładowy pokój

LABRANDA BODRUM
PRINCESS & SPA

Hotel z doskonałą lokalizacją przy plaży, nieopodal centrum nadmorskiej 
miejscowości Turgutreis. Z hotelu roztacza się malowniczy widok na tur-
kusowe wody Morza Egejskiego. Kompleks zapewnia udane wakacje 
z animacjami oraz relaksacyjnymi zabiegami w centrum SPA.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2015 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 3 bary, 
room service, pralnia, basen kryty, basen 
odkryty.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 
110 m długości, odznaczona certyfikatem 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
Klimatyzacja, sejf, minibar, TV, telefon, łazienka, 
balkon/taras/brak balkonu.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ suity dla max 3 os.
 ∞ swim up dla max 3 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, à la carte, 3 bary
Ultra All Inclusive (24h)

 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski, 
podwieczorek, kolacja, późny posiłek

 ∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

Restauracje à la carte: międzynarodowa

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

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

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

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ


 Lokalizacja:

ok. 1 km od centrum Turgutreis,  
50 km od lotniska

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

199199coralove lato

T
U

R
C

JA
 | 

B
o

d
ru

m

O_188-205_TURCJA_Bodrum_2019_vo_05.indd   199 27/11/2018   17:26

199



AYAZ AQUA BEACH
Nieduży, zadbany hotel położony w pobliżu plaży i centrum rozrywkowej 
miejscowości Gumbet na półwyspie Bodrum. Dzięki bliskości lokalnych 
atrakcji, w wystarczającej odległości od zgiełku miasta, można tu spędzić 
miłe i relaksujące wakacje w przyjemnej atmosferze.

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

Gumbet, 5 km od Bodrum, 
38 km od lotniska Bodrum 
- Milas

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 3 bary, sejf 
w recepcji, pralnia, 4 baseny odkryte, 2 zjeżdżal-
nie wodne.

PLAŻA
100 m od hotelu, prywatna z pomostem, piasz-
czysta, 50 m długości. Dojście do plaży ulicą. 
Parasole, leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, minibar, telefon, 
TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ large dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja, 3 bary
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, przekąski, 

podwieczorek, lody, kolacja
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: turecka, rybna, włoska

INTERNET
∞  Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  tenis stołowy, rzutki
∞ animacje
∞ bilard

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

Przykładowy pokój

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE AQUAFUN
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FOREVER CLUB
Hotel przeznaczony jest dla osób powyżej 14 roku życia. Obiekt tuż nad 
brzegiem Morza Egejskiego, do którego prowadzi przejście podziemne. 
Bogata formuła All Inclusive daje możliwość spróbowania lokalnych po-
traw, a hotelowe SPA dostarczy miłych chwil relaksacyjnych.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 5 barów, 
pralnia, sala konferencyjna, basen odkryty.

PLAŻA
50 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
100 m długości, odznaczona certyfikatem 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, bar na 
plaży. Przejście do plaży tunelem.

POKOJE
Zlokalizowane są w 8 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, łazienkę, TV, 
telefon, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 restauracje a la carte, 
5 barów
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski, podwieczorek
 ∞ wybrane lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

Restauracje à la carte: włoska, rybna

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, aerobik
 ∞ sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞ tenis stołowy, szachy, rzutki, bilard
 ∞ koszykówka, miniboisko do piłki nożnej
 ∞ animacje
 ∞ centrum SPA, masaż
 ∞ dyskoteka
 ∞ sporty wodne na plaży

DODATKOWE INFORMACJE
 ∞ Hotel tylko dla dorosłych.

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS
 Lokalizacja:

2 km od centrum Bodrum,  
35 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Hotel  
tylko dla 

dorosłych
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AYAZ AQUA BEACH
Nieduży, zadbany hotel położony w pobliżu plaży i centrum rozrywkowej 
miejscowości Gumbet na półwyspie Bodrum. Dzięki bliskości lokalnych 
atrakcji, w wystarczającej odległości od zgiełku miasta, można tu spędzić 
miłe i relaksujące wakacje w przyjemnej atmosferze.

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

Gumbet, 5 km od Bodrum, 
38 km od lotniska Bodrum 
- Milas

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 3 bary, sejf 
w recepcji, pralnia, 4 baseny odkryte, 2 zjeżdżal-
nie wodne.

PLAŻA
100 m od hotelu, prywatna z pomostem, piasz-
czysta, 50 m długości. Dojście do plaży ulicą. 
Parasole, leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, minibar, telefon, 
TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ large dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja, 3 bary
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, przekąski, 

podwieczorek, lody, kolacja
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: turecka, rybna, włoska

INTERNET
∞  Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  tenis stołowy, rzutki
∞ animacje
∞ bilard

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

Przykładowy pokój

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE AQUAFUN
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BITEZ GARDEN LIFE
Położony wśród pięknej roślinności kompleks budynków jest idealnym 
miejscem dla wszystkich szukających wypoczynku w  spokojnej okolicy. 
Kameralna atmosfera w hotelu oraz szereg restauracji i sklepów w pobliżu 
sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 2 bary, pralnia, 
2 baseny, zjeżdżalnie wodne. Animacje i zajęcia 
rekreacyjne dla aktywnych.

PLAŻA
150 m od hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysto-żwirowa, 100 m 
długości. Parasole, leżaki, ręczniki. Przejście do 
plaży przez ulicę.

POKOJE
Zlokalizowane są w 14 budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ rodzinne dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, 2 bary
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski, podwieczorek, lody
 ∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
 ∞ pakiety dla nowożeńców

Restauracje à la carte: rybna

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ sauna, łaźnia turecka, masaż 
 ∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
 ∞ animacje

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ brodzik wydzielony przy basenie dla dorosłych
 ∞ plac zabaw, łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

Bitez, 6 km od Bodrum, 
42 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony w 2011 r. 
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, 2 baseny 
odkryte, 2 zjeżdżalnie wodne. 

PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży publicznej, 
piaszczysto-żwirowa, 150 m długości. Parasole, 
leżaki, ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane w 3 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, minibar, łazienkę, telefon, 
TV, balkon.
Typy pokoi: 
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ rodzinne dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja, 2 bary
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ podwieczorek, lody, późny posiłek
 ∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
 ∞ pakiety dla nowożeńców

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w częściach wspólnych płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ kort tenisowy
 ∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
 ∞ siłownia
 ∞ animacje
 ∞ sporty wodne na plaży
 ∞ centrum SPA, sauna, masaż
 ∞ salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ plac zabaw
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

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

 Lokalizacja:

Ortakent,  
11 km od Bodrum,  
47 km od lotniska 

SPRAWDŹ 
CENĘ



PETUNYA BEACH RESORT
Kameralny hotel położony na rozległym terenie, oddzielony od plaży pro-
menadą. Charakteryzuje się niską zabudową i oferuje przyjemne wakacje 
dla rodzin z dziećmi. Najmłodszymi zaopiekuje się polski animator, podczas 
gdy rodzice będą relaksować się w SPA, na plaży i przy basenach.

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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BITEZ GARDEN LIFE
Położony wśród pięknej roślinności kompleks budynków jest idealnym 
miejscem dla wszystkich szukających wypoczynku w  spokojnej okolicy. 
Kameralna atmosfera w hotelu oraz szereg restauracji i sklepów w pobliżu 
sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 2 bary, pralnia, 
2 baseny, zjeżdżalnie wodne. Animacje i zajęcia 
rekreacyjne dla aktywnych.

PLAŻA
150 m od hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysto-żwirowa, 100 m 
długości. Parasole, leżaki, ręczniki. Przejście do 
plaży przez ulicę.

POKOJE
Zlokalizowane są w 14 budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ rodzinne dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, 2 bary
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski, podwieczorek, lody
 ∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
 ∞ pakiety dla nowożeńców

Restauracje à la carte: rybna

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ sauna, łaźnia turecka, masaż 
 ∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
 ∞ animacje

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ brodzik wydzielony przy basenie dla dorosłych
 ∞ plac zabaw, łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

Bitez, 6 km od Bodrum, 
42 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2014 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 3 bary, pralnia, 
basen odkryty, 6 zjeżdżalni wodnych, sala 
konferencyjna. 

PLAŻA
1200 m od hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysto-żwirowa, 600 m 
długości, odznaczona certyfikatem Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki plażowe, bar na 
plaży. 

POKOJE
Zlokalizowane są w 8 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
łazienkę, balkon. 
Typy pokoi: 
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja a la carte, 3 bary
All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski, 

podwieczorek, lody, kolacja, późny posiłek 
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: rybna

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ brodzik, zjeżdżalnia wodna, plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Akbuk, 20 km od Didim,  
80 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ


 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

RAMADA RESORT AKBUK
Pięknie położony na wzniesieniu z widokiem na zatokę, oddalony od głów-
nej drogi oraz plaży o ok. 1 km, zapewni udany wypoczynek dla całej rodziny. 
Ten nowoczesny hotel z wieloma atrakcjami dla małych i dla dużych przy-
stosowany jest dla rodzin z dziećmi. 

ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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DIDIM BEACH RESORT AQUA 
& ELEGANCE THALASSO

Wyjątkowo piękny basen w kształcie delfina, aquapark, położona przy hote-
lu plaża oraz bogaty wachlarz rozrywek a ponadto wyborna kuchnia to tylko 
nieliczne zalety tego hotelu. 

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ


 Lokalizacja:

5 km od Didim, 
90 km od lotniska

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 5 barów, room 
service, pralnia, sala konferencyjna, basen 
odkryty, aquapark (8 zjeżdżalni).

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 500 m 
długości, posiada certyfikat Błękitnej Flagi. Pomost 
na plaży. Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, telefon, TV, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 à la carte, 5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek, przekąski, podwieczorek, lody
∞ pakiety dla nowożeńców
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: turecka, rybna, włoska

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, kręgle, bilard 
∞ siatkówka plażowa, siatkówka, badminton
∞ centrum SPA i talasoterapii, masaż, jacuzzi
∞ salon piękności
∞ lekkie animacje, kino, dyskoteka
∞ kort tenisowy, lekcje tenisa 
∞ miniboisko do piłki nożnej 
∞ sporty wodne na plaży

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

Przykładowy pokój

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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2014 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 3 bary, pralnia, 
basen odkryty, 6 zjeżdżalni wodnych, sala 
konferencyjna. 

PLAŻA
1200 m od hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysto-żwirowa, 600 m 
długości, odznaczona certyfikatem Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki plażowe, bar na 
plaży. 

POKOJE
Zlokalizowane są w 8 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
łazienkę, balkon. 
Typy pokoi: 
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja a la carte, 3 bary
All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski, 

podwieczorek, lody, kolacja, późny posiłek 
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: rybna

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ brodzik, zjeżdżalnia wodna, plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Akbuk, 20 km od Didim,  
80 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ


 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

RAMADA RESORT AKBUK
Pięknie położony na wzniesieniu z widokiem na zatokę, oddalony od głów-
nej drogi oraz plaży o ok. 1 km, zapewni udany wypoczynek dla całej rodziny. 
Ten nowoczesny hotel z wieloma atrakcjami dla małych i dla dużych przy-
stosowany jest dla rodzin z dziećmi. 

ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna:5*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, bary, room 
service, pralnia, sala konferencyjna, basen odkryty.

PLAŻA
700 m od hotelu, prywatna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży. Do plaży 
kursuje bus hotelowy. 

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy /herbaty, TV, 
telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 restauracje à la carte, 
4 bary
Ultra All Inclusive (24 h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: owoce morza, turecka

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ piłka nożna, kort tenisowy
∞ siatkówka plażowa
∞ animacje, dyskoteka
∞ masaż, jacuzzi
∞ centrum talasoterapi, salon piękności

DODATKOWE INFORMACJE
Hotel tylko dla osób dorosłych

CASTLE RESORT & SPA
Imponujący hotel położony w spokojnej okolicy w miejscowości Sariger-
me. Pokoje urządzone zostały w wyjątkowym śródziemnomorskim stylu 
zapewniając udany wypoczynek. Na łasuchów czekają restauracje a la 
carte serwujące szeroki wybór dań kuchni regionalnej i owoce morza.

 Lokalizacja:

2 km od Sarigerme,  
97 km od Marmaris,  
16 km od lotniska w Dalamanie

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

Hotel  
tylko dla 

dorosłych

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1995 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 4 bary, sala 
konferencyjna, pralnia, 3 baseny odkryte, 
2 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
80 m od hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysto-żwirowa. Przejście do 
plaży przez ulicę. Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ deluxe
∞ suite dublex
∞ rodzinne
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
∞ pakiety urodzinowe i dla nowożeńców

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, aerobik, kino
∞ tenis stołowy, rzutki, siatkówka plażowa
∞ centrum SPA, masaż, sauna, łaźnia turecka
∞ centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodziki, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka

MIRAGE WORLD HOTEL
Hotel słynie z tureckiej gościnności oraz nienagannej obsługi. Jest to ide-
alne miejsce aby zapomnieć o wyczerpaniu i zapewnić sobie relaksujące 
wakacje. Pakiet All Inclusive pozwoli poznać lokalne i międzynarodowe 
smaki, zaś muzyka na żywo i animacje uatrakcyjnią wypoczynek.

 Lokalizacja:

Icmeler, 9 km od Marmaris, 
90 km od lotniska

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 7 lat

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna:5*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, bary, room 
service, pralnia, sala konferencyjna, basen odkryty.

PLAŻA
700 m od hotelu, prywatna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży. Do plaży 
kursuje bus hotelowy. 

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy /herbaty, TV, 
telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 restauracje à la carte, 
4 bary
Ultra All Inclusive (24 h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: owoce morza, turecka

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ piłka nożna, kort tenisowy
∞ siatkówka plażowa
∞ animacje, dyskoteka
∞ masaż, jacuzzi
∞ centrum talasoterapi, salon piękności

DODATKOWE INFORMACJE
Hotel tylko dla osób dorosłych

CASTLE RESORT & SPA
Imponujący hotel położony w spokojnej okolicy w miejscowości Sariger-
me. Pokoje urządzone zostały w wyjątkowym śródziemnomorskim stylu 
zapewniając udany wypoczynek. Na łasuchów czekają restauracje a la 
carte serwujące szeroki wybór dań kuchni regionalnej i owoce morza.

 Lokalizacja:

2 km od Sarigerme,  
97 km od Marmaris,  
16 km od lotniska w Dalamanie

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

Hotel  
tylko dla 

dorosłych

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

207207coralove lato

T
U

R
C

JA
 | 

M
a

rm
a

ri
s

O_206-209_TURCJA_Marmaris-Fethiye_2019 _vo_04.indd   207 27/11/2018   17:36

207



CLUB MUNAMAR  
BEACH RESORT

Obiekt zlokalizowany w centrum uroczej miejscowości Icmeler ze sklepa-
mi, restauracjami i barami. Polecany jest osobom młodym, chcącym ko-
rzystać z uroków życia nocnego.

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Icmeler, 8 km od Marmaris, 
110 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1986 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, 3 baseny 
odkryte, zjeżdżalnia wodna.

PLAŻA
ok. 80 m od hotelu, prywatna, piaszczysto–
żwirowa. Parasole, leżaki, materace. Przejście do 
plaży ulicą.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym 
i 5 blokach. Wyposażone w klimatyzację, sejf, 
łazienkę, TV, telefon, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
All Inclusive
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski, 

kolacja, późny posiłek
∞ podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ siłownia
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ centrum SPA, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat

ALL INCLUSIVE

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1996 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, bary, room 
service, pralnia, basen kryty, 2 baseny odkryte, 
2 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
2 km od hotelu – plaża publiczna, piaszczysto-
żwirowa, 300 m długości. Do plaży kursuje bus 
hotelowy.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposażone w klimatyzację 
indywidualną, sejf, minibar, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, TV, telefon, łazienkę, balkon. 
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja a la carte, bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja 

i późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: śródziemnomorska

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach płatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik wydzielony przy basenie głównym
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat 

JULIAN CLUB HOTEL
Piękny i zadbany hotel oferuje relaksujące i przyjemne wakacje. Animato-
rzy zadbają o ciekawą rozrywkę dla dzieci i dorosłych, natomiast zabawa 
na zjeżdżalniach wodnych dostarczy niezapomnianych wrażeń. Pobliskie, 
tętniące życiem centrum Marmaris oferuje liczne rozrywki.

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE
 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Marmaris - ok. 2 km od 
centrum, 90 km od lotniska 

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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CLUB MUNAMAR  
BEACH RESORT

Obiekt zlokalizowany w centrum uroczej miejscowości Icmeler ze sklepa-
mi, restauracjami i barami. Polecany jest osobom młodym, chcącym ko-
rzystać z uroków życia nocnego.

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Icmeler, 8 km od Marmaris, 
110 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1986 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, 3 baseny 
odkryte, zjeżdżalnia wodna.

PLAŻA
ok. 80 m od hotelu, prywatna, piaszczysto–
żwirowa. Parasole, leżaki, materace. Przejście do 
plaży ulicą.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym 
i 5 blokach. Wyposażone w klimatyzację, sejf, 
łazienkę, TV, telefon, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
All Inclusive
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski, 

kolacja, późny posiłek
∞ podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ siłownia
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ centrum SPA, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat

ALL INCLUSIVE

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

AQUAFUN
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KRETA | KORFU | KOS | RODOS | ZAKYNTHOS

Grecja
Antyczna piękność

Spragnieni słońca i wypoczynku znajdą w Grecji 
połączenie cudnych widoków z atmosferą mitów 
i starożytnej architektury. Tu ukoimy zmysły wpa-
trując się z beztroską w błękit morza, delektując 
się wakacjami o smaku wina, fety i oliwek.

miesiąc V VI VII VIII IX X

średnia temperatura  
powietrza w dzień 25° 29° 32° 32° 28° 25°

średnia temperatura wody 19° 24° 26° 26° 26° 23°

liczba godzin słonecznych 10 12 13 12 10 7

  Królestwo skarbów kultury antycznej 
  Gwarantowana słoneczna pogoda 
  Tysiące miejsc do zwiedzania 
  Niezapomniany smak oliwek i sera feta
  Przepiękna architektura i malownicze krajobrazy

POWODY, ABY ODWIEDZIĆ GRECJĘ
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KRETA | KORFU | KOS | RODOS | ZAKYNTHOS

Grecja
Antyczna piękność

Spragnieni słońca i wypoczynku znajdą w Grecji 
połączenie cudnych widoków z atmosferą mitów 
i starożytnej architektury. Tu ukoimy zmysły wpa-
trując się z beztroską w błękit morza, delektując 
się wakacjami o smaku wina, fety i oliwek.

miesiąc V VI VII VIII IX X

średnia temperatura  
powietrza w dzień 25° 29° 32° 32° 28° 25°

średnia temperatura wody 19° 24° 26° 26° 26° 23°

liczba godzin słonecznych 10 12 13 12 10 7

  Królestwo skarbów kultury antycznej 
  Gwarantowana słoneczna pogoda 
  Tysiące miejsc do zwiedzania 
  Niezapomniany smak oliwek i sera feta
  Przepiękna architektura i malownicze krajobrazy

POWODY, ABY ODWIEDZIĆ GRECJĘ
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213213coralove lato

Nigdzie indziej nie czerpie się takiej radości z życia!Jak dobrze być Grekiem!

Greckie tu i teraz
Jeśli wybieracie się na swoje wyśnione 
greckie wakacje, warto dowiedzieć się choć 
trochę o niepowtarzalnym greckim sposo-
bie życia. Tu wszystko dzieje się w swoim 
rytmie. Po co się spieszyć? Prawdziwe życie 
należy smakować tu i teraz. Przeszłość 
już była, przyszłości nie jesteśmy pewni. 
Zajmijmy się dniem dzisiejszym i drobnymi 
przyjemnościami. Wypijmy kawę w knajp-
ce, porozmawiajmy o tym, co u sąsiadów 
i co w wielkim sporcie. Pośmiejmy się 
z kryzysu, zagrajmy w tryktraka. Usiądźmy 
ma plecionym zydelku przed tawerną 
i sącząc ouzo zmieszane z odrobiną wody, 
obserwujmy wciąż spieszący się tłum 
dopiero co przybyłych turystów. W ten spo-
sób zyskacie szacunek i sympatię Greków. 
Zrozumieją, że poznaliście ich największą 
tajemnicę, czyli sposób na szczęśliwe życie, 
i z powodzeniem dołączycie do wielkiej 
greckiej rodziny.

Między fl irtem a natręctwem
Greccy mężczyźni uważają się, podobnie 
jak inni mieszkańcy południowej Europy, 
za niezrównanych kochanków i mistrzów 
świata w podrywaniu. Po grecku podryw 
to kamaki, czyli harpun. A te łowieckie 
konotacje są jak najbardziej na miejscu, 
ponieważ dla miejscowych � irtowanie jest 
rytuałem wręcz łowieckim. Grecy, dzięki 
mistrzowskiemu doborowi słów i gestów, 
potra� ą być w tym czarujący i często nawet 
zabawni. Jeśli wszystko utrzymane jest 
w konwencji niezobowiązującego � irto-
wania, może być przyjemne dla obu stron. 
Problem zaczyna się, gdy mimo odmowy 
kobiety, kontynuują � irt. Subtelne sygnały, 
że to się nie podoba, mogą nie przynieść 
żądanego efektu. Jeśli awanse greckiego 
amanta nie są wam w smak, trzeba 
mu kulturalnie, ale jasno i stanowczo 
wytłumaczyć, że bliższa znajomość 
nas nie interesuje.

Grecka 
kuchnia 
jest zdrowa 
i pełna 
aromatów.
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Grecy nie wyobrażają sobie, że jest ktoś, 
kto nie chciałby być Grekiem. Bo przecież 
to najlepsza rzecz na świecie!

Kochajmy życie!
I wielu mieszkanców Hellady tak uważa! Grecy bowiem nie są wcale pępkiem świata. Oni 
są jego pępkiem, sercem, językiem, oczami, nosem, uszami i palcami obu rąk. Chłoną życie 
wszystkimi zmysłami i bardzo im z tym dobrze. Odnajdują jego sens w rzeczach ważnych, 
ale i w prostych przyjemnościach – jedzeniu, piciu, tańcu, śpiewie, � ircie. A prowadzi ich 
w tej pełnej przyjemności drodze ke� , czyli wewnętrzna iskra rozniecająca radość życia. 
Nikt nie kocha życia tak, jak oni. I nikogo życie nie kocha tak, jak ich.

Zdobione amfory to ciekawe 
pamiątki z greckich wakacji.

Jak dobrze być Grekiem!

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

DOBRZE WIEDZIEĆ

LUDZIE |  HISTORIA |  TRADYCJA |  OBYCZA JE

Mieszkańcy 
wysp są 
niezwykle 
otwarci.

Filoxenia
Filoxenia, czyli gościnność to jedno 
z najważniejszych słów w języku 
greckim. To bez dwóch zdań naród, 
który potra�  odwdzięczyć się za 
dobre słowo. Jeżeli zachwycicie 
się lokalnym jadłem w jakiejś 
małej wiejskiej tawernie, gotująca 
mama w podzięce może zdradzić 
sekrety swojej kuchni. Jeśli podczas 
greckiego wieczoru podziwiacie tu-
tejsze tradycje, starszy pan siedzący 
obok zaprosi do swojego domu, 
pokaże stare zdjęcia i poczęstuje 
winem własnej roboty. A gdy w ja-
kiejś portowej knajpce zachwycicie 
się greckim miejskim folkiem, czyli 
rebetiką, zamawiając przy tym 
butelkę retsiny, miejscowi bywalcy 
z życzliwym uśmiechem doradzą, 
jak przyrządzić napój w lżejszej 
wersji. I wreszcie, kiedy starszy pan 
wda się z wami w interesującą roz-
mowę na ławeczce w porcie gdzieś 
na Cykladach, zaprosi potem na 
rodzinną wieczerzę, w której będzie 
uczestniczyć nawet i kilkanaście 
bliskich mu osób.

Co dzień jest święto
Mieszkańcy Hellady uwielbiają świętować. I obojętne, czy są to święta kościelne, 
a tych jest mnóstwo, czy zwykła celebracja często niezbyt ważnych wydarzeń. 
Zawsze jest okazja do wspólnych biesiad, zarówno w tawernach, jak i na domowej 
kolacji. I zawsze są to spotkania wielopokoleniowe, wypełnione wspominkami 
seniorów oraz śmiechem dzieci. 
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Nigdzie indziej nie czerpie się takiej radości z życia!Jak dobrze być Grekiem!

Greckie tu i teraz
Jeśli wybieracie się na swoje wyśnione 
greckie wakacje, warto dowiedzieć się choć 
trochę o niepowtarzalnym greckim sposo-
bie życia. Tu wszystko dzieje się w swoim 
rytmie. Po co się spieszyć? Prawdziwe życie 
należy smakować tu i teraz. Przeszłość 
już była, przyszłości nie jesteśmy pewni. 
Zajmijmy się dniem dzisiejszym i drobnymi 
przyjemnościami. Wypijmy kawę w knajp-
ce, porozmawiajmy o tym, co u sąsiadów 
i co w wielkim sporcie. Pośmiejmy się 
z kryzysu, zagrajmy w tryktraka. Usiądźmy 
ma plecionym zydelku przed tawerną 
i sącząc ouzo zmieszane z odrobiną wody, 
obserwujmy wciąż spieszący się tłum 
dopiero co przybyłych turystów. W ten spo-
sób zyskacie szacunek i sympatię Greków. 
Zrozumieją, że poznaliście ich największą 
tajemnicę, czyli sposób na szczęśliwe życie, 
i z powodzeniem dołączycie do wielkiej 
greckiej rodziny.

Między fl irtem a natręctwem
Greccy mężczyźni uważają się, podobnie 
jak inni mieszkańcy południowej Europy, 
za niezrównanych kochanków i mistrzów 
świata w podrywaniu. Po grecku podryw 
to kamaki, czyli harpun. A te łowieckie 
konotacje są jak najbardziej na miejscu, 
ponieważ dla miejscowych � irtowanie jest 
rytuałem wręcz łowieckim. Grecy, dzięki 
mistrzowskiemu doborowi słów i gestów, 
potra� ą być w tym czarujący i często nawet 
zabawni. Jeśli wszystko utrzymane jest 
w konwencji niezobowiązującego � irto-
wania, może być przyjemne dla obu stron. 
Problem zaczyna się, gdy mimo odmowy 
kobiety, kontynuują � irt. Subtelne sygnały, 
że to się nie podoba, mogą nie przynieść 
żądanego efektu. Jeśli awanse greckiego 
amanta nie są wam w smak, trzeba 
mu kulturalnie, ale jasno i stanowczo 
wytłumaczyć, że bliższa znajomość 
nas nie interesuje.

Grecka 
kuchnia 
jest zdrowa 
i pełna 
aromatów.
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Grecja to wspaniała kultura, obyczaje 
i kolebka zachodniej cywilizacji. Stąd 
wywodzi się demokracja, filozofia i igrzyska 
olimpijskie, tutaj rozkwitła matematyka, 

Sekrety greckich 
wakacji

GRECJA

narodził się teatr i literatura. To właśnie tutaj 
niepowtarzalne piękno i różnorodność 
krajobrazu nieustannie czaruje każdego tu-
rystę. Wakacje w Grecji? Zdecydowanie tak. 
Kreta, Rodos, Korfu, Kos, a może Zakynthos?

Grecy wiedzą co się liczy 
Grecy uwielbiają tych, którzy odwiedzają ich 
kraj. Chętnie dzielą się opowieściami o tradycji 
i osobistych przeżyciach. Nikt tu nie potrzebuje 
wykwintnych dań czy niesamowitej oprawy. 
Jeśli trafia się okazja do spotkania ze znajomy-
mi wystarczy świeży chleb, oliwa, kozi ser, owo-
ce, lokalne trunki i... można siedzieć do rana! Bo 
świętowanie Grecy mają we krwi.

Sławni Grecy
Wielu słynnych Greków znamy z kart pod-
ręczników historii chociażby Platona, So-
kratesa, Pitagorasa czy Homera, jednak 
nie zapominajmy o  tym, że współcześnie 
również jest wiele wybitnych osobistości. 

LU D Z I E  |  H I S TO R I A |  T R A DYC J A |  Z A BY T K I

Warto przywołać choćby niektórych:
Maria Callas – słynna śpiewaczka operowa, 
Vangelis – kompozytor, twórca muzyki elek-
tronicznej i filmowej, niezapomniany motyw 
z „Rydwanów Ognia” (Oscar w 1982 roku), 
Aristotelis Onasis  – magnat transportu 
morskiego, który poślubił Jacqueline Bo-
uvier-Kennedy, wdowę po Johnie F. Kenne-
dym, Elefterios Wenizelos – polityk, praw-
nik, ośmiokrotny premier, jego imieniem 
nazwane jest lotnisko w Atenach.

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

Sokrates
Największy myśliciel 
w dziejach filozofii, 
autor słynnej 
maksymy „Wiem, 
że nic nie wiem”

215215coralove lato
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Podróż do źródeł
Grecka kultura od wieków była inspiracją 
dla artystów i filozofów. Krajobraz zachwyca 
palmowymi ogrodami i kwitnącymi bugen-
willami, które dumnie pną się po śnieżno-
białych ścianach. Warto wybrać się do szczę-
śliwej krainy słońca, poczuć niecodzienną 
atmosferę tego śródziemnomorskiego kraju 
i na własne oczy zobaczyć skąd natchnienie 
czerpali dawni twórcy.

Kraina cudów natury 
Prastara legenda głosi, że kiedy Bóg tworzył 
świat, przesiewał przez sito najbardziej uro-
dzajne gleby. Na koniec zostały mu same 
kamienie. Pozbierał je, rzucił przez ramię za 
siebie i tak powstała Grecja.
Ta skalista kraina stała się kolebką euro-
pejskiej cywilizacji i  do dziś nie przestaje 
zadziwiać.
Obfituje w piękne formacje skalne, urocze 
krajobrazy i liczne pasma górskie, które za-

wsze były dla Greków bardzo ważne. Grecja 
to kraj morza, gdziekolwiek dotrzemy, odle-
głość od wybrzeża nigdy nie przekroczy 140 
kilometrów. Najciekawiej jednak jest tam, 
gdzie góry spotykają się z morzem tworząc 
niesamowite obrazy i romantyczne urwiska 
niczym pejzaż, który dopiero co skończył 
malować natchniony artysta.

Boski Olimp
Arcyważny dla Greków jest boski Olimp - po-
tężny masyw, którego najwyższy szczyt się-
ga 2918 m n.p.m. Antyczni Grecy wierzyli, że 
na Olimpie mieszkają bogowie, w tym naj-
ważniejszy Zeus i stamtąd kierują ludzkimi 
losami. Zwykły śmiertelnik zaś, który będzie 
próbował się wspinać na górę bogów nie-
uchronnie spadnie w przepaść. Jako cieka-
wostkę warto zaznaczyć, iż na Olimpie śnieg 
leży przez większą część roku i jest nie lada 
gratką dla odwiedzających.
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NATURA | KULTURA | TRADYCJA

Afrodyta
Bogini piękna i miłości, tajemniczo wyłoniła się 
z morskiej piany i od lat inspiruje artystów

„...Grecję kocham od zawsze. Przemierzając ją wzdłuż 
i wszerz można poczuć prawdziwą wolność  
i pełnię szczęścia, wiatr tańczy we włosach,  
a powietrze przesycone jest aromatem ziół 

porastających górskie zbocza...”
Marzena

Akropol  
to najcen niejszy  

kompleks świątyń i od wie-
ków majestatycznie góruje 
nad miastem. Nocą budzi 
zachwyt i przyciąga wzrok 

blaskiem świateł, który pod-
kreśla antyczny  

urok stolicy.

214
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Grecja to wspaniała kultura, obyczaje 
i kolebka zachodniej cywilizacji. Stąd 
wywodzi się demokracja, filozofia i igrzyska 
olimpijskie, tutaj rozkwitła matematyka, 

Sekrety greckich 
wakacji

GRECJA

narodził się teatr i literatura. To właśnie tutaj 
niepowtarzalne piękno i różnorodność 
krajobrazu nieustannie czaruje każdego tu-
rystę. Wakacje w Grecji? Zdecydowanie tak. 
Kreta, Rodos, Korfu, Kos, a może Zakynthos?

Grecy wiedzą co się liczy 
Grecy uwielbiają tych, którzy odwiedzają ich 
kraj. Chętnie dzielą się opowieściami o tradycji 
i osobistych przeżyciach. Nikt tu nie potrzebuje 
wykwintnych dań czy niesamowitej oprawy. 
Jeśli trafia się okazja do spotkania ze znajomy-
mi wystarczy świeży chleb, oliwa, kozi ser, owo-
ce, lokalne trunki i... można siedzieć do rana! Bo 
świętowanie Grecy mają we krwi.

Sławni Grecy
Wielu słynnych Greków znamy z kart pod-
ręczników historii chociażby Platona, So-
kratesa, Pitagorasa czy Homera, jednak 
nie zapominajmy o  tym, że współcześnie 
również jest wiele wybitnych osobistości. 

LU D Z I E  |  H I S TO R I A |  T R A DYC J A |  Z A BY T K I

Warto przywołać choćby niektórych:
Maria Callas – słynna śpiewaczka operowa, 
Vangelis – kompozytor, twórca muzyki elek-
tronicznej i filmowej, niezapomniany motyw 
z „Rydwanów Ognia” (Oscar w 1982 roku), 
Aristotelis Onasis  – magnat transportu 
morskiego, który poślubił Jacqueline Bo-
uvier-Kennedy, wdowę po Johnie F. Kenne-
dym, Elefterios Wenizelos – polityk, praw-
nik, ośmiokrotny premier, jego imieniem 
nazwane jest lotnisko w Atenach.

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

Sokrates
Największy myśliciel 
w dziejach filozofii, 
autor słynnej 
maksymy „Wiem, 
że nic nie wiem”
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Zatrzymaj słońce 
na dłużej

l Słynne wzgórze Olimp (2917 m n. p. m.) zostało zdobyte przez 
człowieka dopiero w 1913 r. Wcześniej rezydowali tu wyłącznie 
bogowie.
l Grecki jest najstarszym językiem pisanym, którego używa się 
nieprzerwanie od 5000 lat.
l Mitologiczne imiona w Grecji są nadal w użyciu! Atena, Afrodyta, 
Odyseusz czy Achilles są całkiem popularne.
l Grecy nazywają swój kraj Ellada (Hellada), lokalnie używają także 
starożytnej nazwy, Ellas, która obecna jest nawet w paszportach 
Greków czy na koszulkach sportowców narodowej reprezentacji.
l Grecja jest jednym z największych na świecie producentów 
marmuru jest on najwyższej jakości i występuje prawie we 
wszystkich kolorach tęczy.
l To właśnie Grecy jako pierwsi sporządzili listę siedmiu cudów 
starożytnego świata do których należała Piramida Cheopsa – jedyny 
zabytek z pierwotnej listy zachowany do dzisiaj.

CZY WIECIE, ŻE...

Lato na greckich wyspach jest cudowne, 
szmaragdowe morze, błękitne niebo, fanta-
styczne zabytki i Ty pośród tej baśniowej sce-
nerii. Odkrywaj śmiało uroki greckiego lata 
i pozwól, aby kraj niczym ambrozja czarował 
Cię na każdym kroku swoim wdziękiem. Aby 
zauroczenie trwało i trwało warto przywieźć 
trochę śródziemnomorskich skarbów.

Pamiątek czar
Matia to ceramiczne oko, które posiada ma-
giczne właściwości. Posiadająca go osoba 
chroniona jest przed złem i nieszczęściem. 
Plotka głosi, że jest to sowie oko Bogini Ate-
ny. Wyroby z drewna oliwnego mogą to 
być łyżki lub deseczki do krojenia. 
Figurki przedstawiające bogów greckich to 
typowa pamiątka. Ikony wytwarzane przez 
mnichów z klasztorów w Meteorach albo na 
Świętej Górze Athos. Metaxa popularny tru-
nek grecki, którego przepis jest jednak obję-
ty ścisłą tajemnicą. Wiadomo tylko, że jest to 
brandy destylowana dwoma rodzajami win, 
a smak wzbogacony ziołami, aromatycznym 
anyżem i prawdopodobnie jeszcze płatkiami 
róż. Czas leżakowania to minimum trzy lata. 
Mydełko z  oliwek ręcznie robione będą 
wspaniałą pamiątką z  kraju słońca, bo 
w końcu Grecja oliwkami i oliwą stoi. 
Innym ciekawym suwenirem będą produk-
ty z kolorowej ceramiki lub barwionego 
szkła, które będą ozdabiać wnętrza i przy-
woływać słoneczne wspomnienia. 

się powoli w przód, zatrzymując się po 
każdym kroku. Stworzony w 1964 na 
potrzeby filmu Grek Zorba z Antho-
ny’m Quinnem w roli głównej pokazał 
światu jak bardzo Grecy uwielbiają 
pląsy i muzykę.
Większość greckich pląsów wykonywa-
na jest w linii lub w otwartym kręgu, 
tancerze trzymają się przy tym za 
ręce. Taniec obecny jest przy wszyst-
kich sprzyjających ku temu okazjach 
podczas spotkań w tawernie, wesel czy 
zwykłego rodzinnego świętowania.

LUDZIE | KULTURA | TRADYCJA

Przepis na radość 
Grecy kochają taniec, muzykę i zabawę i to 
już od czasów starożytnych. 
Taniec, według ich filozofii tworzy piękno 
duchowe poprzez zgrabność ruchów. Już 
Platon zauważył, że taniec obok gimna-
styki jest sztuką pozwalającą rozwinąć 
piękno ludzkiego ciała. Najsłynniejszy to 
Sirtaki, czyli taniec Zorba, podczas którego 
uczestnicy, spleceni ramionami, przesuwają 

GRECJA

Mydełko oliwkowe zawiera wyłącznie 
oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia, jest 
naturalne i wyjątkowo delikatne dla skóry

217217coralove lato
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Tak smakuje  
Grecja
Kraj wielkich myślicieli to też istny raj dla 
podniebienia. Grecy kochają świeże wa-
rzywa, aromatyczne przyprawy, różno-
rakie sery i  dużo oliwy z  oliwek. Pyszne 
śródziemnomorskie dania, soczyste cytru-
sy, owoce morza, świeżo grillowane ryby 
prosto z rusztu i najlepsze wino podawane 
w blaszanych dzbanuszkach do akompa-
niamentu muzyki. Prawdziwie greckiej 
uczty można zaznać dosłownie na każdym 
rogu ulicy!

Grecki street food
Na greckich ulicach królują souvlaki, któ-
re są niemalże wszędzie. To małe szaszłyki 
z mięsa wieprzowego lub kurczaka, niezwy-
kle aromatyczne, zazwyczaj przekładane 
grillowanymi warzywami i serwowane z buł-
ką lub pitą. Souvlaki pita ap’ola to wersja „na 
bogato” mięso schowane jest w chlebie pita, 
do tego plastry pomidora, krążki czerwonej 
cebuli, frytki, listek sałaty, polane przepysz-
nym sosem tzatziki.
Gyros to taki grecki kebab, podawany 
z  pitą, frytkami, sosem  tzatziki  i  sałatką. 
Intensywny smak prawdziwego greckiego 
gyrosa to efekt wielogodzinnego maryno-
wania w  mieszance przypraw. Koulouri, 
bardzo popularna przekąska czyli pieczywo 

w kształcie pierścieni posypane sezamem, 
makiem, nasionami lnu lub słonecznika.
Ouzo lokalny napój alkoholowy z wyraźnym 
anyżowym posmakiem. Uznany za narodo-
wy trunek Greków produkowany z precy-
zyjnej kombinacji tłoczonych winogron, 
ziół i jagód. 

KULTURA | KUCHNIA | TRADYCJA

Oliwa z oliwek
zajmuje bardzo ważne 
miejsce w greckiej kuchni, 
doskonale smakuje 
z sałatkami, idealnie  
zastępuje masło 
i z powodzeniem służy  
do smarowania  
pieczywa
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Zatrzymaj słońce 
na dłużej

l Słynne wzgórze Olimp (2917 m n. p. m.) zostało zdobyte przez 
człowieka dopiero w 1913 r. Wcześniej rezydowali tu wyłącznie 
bogowie.
l Grecki jest najstarszym językiem pisanym, którego używa się 
nieprzerwanie od 5000 lat.
l Mitologiczne imiona w Grecji są nadal w użyciu! Atena, Afrodyta, 
Odyseusz czy Achilles są całkiem popularne.
l Grecy nazywają swój kraj Ellada (Hellada), lokalnie używają także 
starożytnej nazwy, Ellas, która obecna jest nawet w paszportach 
Greków czy na koszulkach sportowców narodowej reprezentacji.
l Grecja jest jednym z największych na świecie producentów 
marmuru jest on najwyższej jakości i występuje prawie we 
wszystkich kolorach tęczy.
l To właśnie Grecy jako pierwsi sporządzili listę siedmiu cudów 
starożytnego świata do których należała Piramida Cheopsa – jedyny 
zabytek z pierwotnej listy zachowany do dzisiaj.

CZY WIECIE, ŻE...

Lato na greckich wyspach jest cudowne, 
szmaragdowe morze, błękitne niebo, fanta-
styczne zabytki i Ty pośród tej baśniowej sce-
nerii. Odkrywaj śmiało uroki greckiego lata 
i pozwól, aby kraj niczym ambrozja czarował 
Cię na każdym kroku swoim wdziękiem. Aby 
zauroczenie trwało i trwało warto przywieźć 
trochę śródziemnomorskich skarbów.

Pamiątek czar
Matia to ceramiczne oko, które posiada ma-
giczne właściwości. Posiadająca go osoba 
chroniona jest przed złem i nieszczęściem. 
Plotka głosi, że jest to sowie oko Bogini Ate-
ny. Wyroby z drewna oliwnego mogą to 
być łyżki lub deseczki do krojenia. 
Figurki przedstawiające bogów greckich to 
typowa pamiątka. Ikony wytwarzane przez 
mnichów z klasztorów w Meteorach albo na 
Świętej Górze Athos. Metaxa popularny tru-
nek grecki, którego przepis jest jednak obję-
ty ścisłą tajemnicą. Wiadomo tylko, że jest to 
brandy destylowana dwoma rodzajami win, 
a smak wzbogacony ziołami, aromatycznym 
anyżem i prawdopodobnie jeszcze płatkiami 
róż. Czas leżakowania to minimum trzy lata. 
Mydełko z  oliwek ręcznie robione będą 
wspaniałą pamiątką z  kraju słońca, bo 
w końcu Grecja oliwkami i oliwą stoi. 
Innym ciekawym suwenirem będą produk-
ty z kolorowej ceramiki lub barwionego 
szkła, które będą ozdabiać wnętrza i przy-
woływać słoneczne wspomnienia. 

się powoli w przód, zatrzymując się po 
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Większość greckich pląsów wykonywa-
na jest w linii lub w otwartym kręgu, 
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LUDZIE | KULTURA | TRADYCJA

Przepis na radość 
Grecy kochają taniec, muzykę i zabawę i to 
już od czasów starożytnych. 
Taniec, według ich filozofii tworzy piękno 
duchowe poprzez zgrabność ruchów. Już 
Platon zauważył, że taniec obok gimna-
styki jest sztuką pozwalającą rozwinąć 
piękno ludzkiego ciała. Najsłynniejszy to 
Sirtaki, czyli taniec Zorba, podczas którego 
uczestnicy, spleceni ramionami, przesuwają 

GRECJA

Mydełko oliwkowe zawiera wyłącznie 
oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia, jest 
naturalne i wyjątkowo delikatne dla skóry
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GRECJA

KOS ta niewielka ale bardzo piękna wyspa 
położona na Morzu Egejskim niedaleko wy-
brzeży Turcji. Stąd właśnie wywodzi się medy-
cyna, to tutaj urodził się Hipokrates ok. 460 r. 
p.n.e., a jego uczniowie mieli założyć pierwszy 
na świecie szpital. W samym centrum miasta 
można odpocząć w cieniu platana zwanego 
„Drzewem Hipokratesa”, pod którym - według 
podań - miał nauczać sam „ojciec medycyny”. 
Kos może poszczycić się piaszczystymi plaża-
mi, które ciągną się wzdłuż całego wybrzeża. 
Kierunek polecany zarówno rodzinom jak 
i osobom, które szukają spokojnego miejsca, 
a przy okazji chcą poznać trochę kultury grec-
kiej. Na wyspie warto odwiedzić stolicę i hi-
storyczne stare miasto, a także inne antyczne 
perełki takie jak Świątynię Afrodyty, Herkulesa, 
Dionizosa czy Casa Romana..

RODOS to jedna z najpopularniejszych 
wysp Grecji. Jej dogodne położenie, na styku 
trzech kontynentów przez lata sprzyjało 
rozwojowi, a dziś widoczne są tu wpływy 
wielu kultur, zabytki zaś świadczą o jej 
bogatej historii. Do najbardziej znanych 
należą: port Mandraki, w którym niegdyś 
stał jeden z siedmiu cudów świata – Kolos 
Rodyjski, liczne pozostałości budowli antycz-
nych oraz Pałac Wielkich Mistrzów. Miasto 
Rodos będące stolicą wyspy określane jest 
jako architektoniczna perła basenu Morza 
Śródziemnego. Południowa plaża wyspy jest 
oblegana przez windsurferów i kitesurferów. 
Nie można pominąć uroczego miasteczka 
Lindos z białymi domkami i wąskimi uliczka-
mi. Wedle tradycji to właśnie tutaj w 58 r. n. e. 
przypłynął św. Paweł.

ZAKYNTHOS KOS

Lato na greckich wyspach to 
przygoda przesycona radością 
i mityczną atmosferą. Błękitne 
niebo, plaże i szmaragdowe 
morze - to istna bajka. Nic tylko 
błogo wypoczywać w cieniu 
palmowych liści, zapatrywać się 
w bezkresne morze i… marzyć, 
marzyć bez końca. I chce się 
tylko powiedzieć chwilo trwaj!

 WYLOTY:
Warszawa, Katowice, Gdańsk, Poznań, Wrocław

ZAKYNTHOS – krajobraz po horyzont 
usłany jest winnicami, gajami oliwnymi, 
a śnieżnobiałe klify kontrastują z niesamo-
witym błękitem morza. Wizytówką wyspy 
jest najbardziej rozpoznawalny widok 
rdzewiejącego statku na plaży w Navagio 
znany jako Zatoka Wraku. Stolica wyspy 
o tej samej nazwie może pochwalić się 
urokliwymi zabudowaniami w stylu wenec-
kim oraz neoklasycznym, które po prostu 
trzeba zobaczyć.
Niecodzienną atrakcję Zakynthos stanowią 
również olbrzymie żółwie Caretta Caretta, 
które osiągają długość nawet 1,2m i wagę 
do 100 kg. Można je spotkać dosłownie 
wszędzie ale najwięcej jest ich w okolicach 
zatoki Laganas. Oto kwintesencja małej ale 
niezwykle zróżnicowanej wyspy.
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KORFU królowa wysp Jońskich położona 
w pobliżu Albanii, słynie ze zjawiskowych plaż, 
przepięknych widoków i wyjątkowo zielonego 
otoczenia. Krajobraz po horyzont usłany jest 
winnicami, plantacjami cytrusów i oliwek. War-
to wybrać się z wizytą na stare miasto stolicy 
i podelektować się filiżanką kawy na najsłyn-
niejszym placu zwanym Spianada u podnóża 
starożytnej twierdzy. Starówka miasta Kerkiry 
(zwanego także Korfu) od 2007 r. jest wpisane 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Miłośnikom historii spodoba się wenecka 
twierdza Paleo niemal w całości udostępniona 
zwiedzającym oraz pałac Achillion - letnia 
rezydencja słynnej cesarzowej Sissi. Romanty-
kom zaś przypadnie do gustu Canal d’Amour. 
Legenda głosi, że przepłyniecie kanału gwa-
rantuje zakochanym wieczną miłość!

GRECJA to kraina wiecznego słońca, gdzie 
baśniowa sceneria, lazurowe morze i lokalne 
wino nieustannie zaprasza podróżujących. 
Począwszy od starożytnych Aten z Akropo-
lem, gdzie jak głosi legenda kobiety za karę 
zostały zaklęte w kamieniu i zamienione 
w kolumny podpierające budowlę, poprzez 
Santorini które jest jak sen dla każdego 
fotografa, aż po najpiękniejsze greckie wyspy, 
łączące naturalne piękno z historią skrywaną 
w zabytkowych budowlach. Stolica od lat 
przyciąga miłośników historii sztuki, którzy 
zafascynowani starożytną architekturą odwie-
dzają Partenon zbudowany w stylu doryckim. 
Dzieła rzeźbiarskie zaprojektował, a niektóre 
z nich osobiście wykonał sam Fidiasz, uważa-
ny za najwybitniejszego rzeźbiarza starożyt-
nej Grecji. Zwiedzaj, odkrywaj, poznawaj!

KRETA to wakacje nie tylko na leżaku. Ta 
największa wyspa Grecji od lat przyciąga 
turystów niebywałymi krajobrazami i unika-
towymi zabytkami. Najatrakcyjniejsze punkty 
na turystycznej mapie Krety to zapewne ru-
iny starożytnego pałacu w Knossos z wiecz-
nie żywą legendą o Minotaurze i pozostało-
ściami malowideł ściennych. Ten fascynujący 
kompleks zbudowany ponad 3000 lat 
temu, został odkryty całkiem niedawno bo 
na przełomie XIX i XX wieku. Nie można 
przeoczyć pięknego Wąwozu Samaria czy 
tętniącej życiem Chanii z całym wachlarzem 
zabytków z czasów Wenecjan i Imperium 
Ottomańskiego. Na turystów spragnionych 
relaksu czekają długie, piaszczyste plaże, 
romantyczne zaułki Rethymnonu oraz rejs 
katamaranem na Santorini. 

Szczęśliwe wyspy 
greckie
Szlakiem starożytnej kultury

KRETA RODOS

KORFU
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usłany jest winnicami, gajami oliwnymi, 
a śnieżnobiałe klify kontrastują z niesamo-
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znany jako Zatoka Wraku. Stolica wyspy 
o tej samej nazwie może pochwalić się 
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kim oraz neoklasycznym, które po prostu 
trzeba zobaczyć.
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również olbrzymie żółwie Caretta Caretta, 
które osiągają długość nawet 1,2m i wagę 
do 100 kg. Można je spotkać dosłownie 
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zatoki Laganas. Oto kwintesencja małej ale 
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Nazwa wyspy wywodzi się od słowa krateia,  
czyli silna. Nie można się więc dziwić, że 

wyspa wywiera na odwiedzających ją 
podróżnikach tak mocne wrażenie

Antyk na żywo 
Największą atrakcją są tu pozostałości antycznych 
zabytków z czasów minojskich. Prócz wykopalisk 
archeologicznych – słynnego Pałacu w Knossos, 
zobaczysz tu Muzeum Archeologiczne w Heraklionie, 
który jest stolicą wyspy. Miasto słynie również z we-
neckiej fortecy Koules Fortress. W Hersonissos i Mali 
odnajdą się koneserzy dobrej zabawy, to właśnie 
te miejscowości słyną z tętniących życiem za dnia 
i w nocy klubów, dyskotek, barów i tawern, w których 
możesz się delektować wyborną grecką kuchnią. 
Jeśli wolisz wypoczywać w ciszy i spokoju, „idyllę” 
znajdziesz nieopodal Anissaras, Stalis i Analipsi. 

ulubione
miejsca

Romantyczne  

Rethymno
Będąc na Krecie nie możecie zapo-
mnieć o odwiedzeniu Rethymno, 
najładniejszej miejscowości na wyspie 
z malowniczą starówką, portem i we-
necką twierdzą górującą nad miastem.

 Miasto nad Zatoką 
Mirabello
Z malowniczego Agios Nikolaos wy-
płyniesz w rejs na wyspę Spinalongę, 
niegdyś twierdze wenecką, a w od 
1903 zamienioną na kolonię trędowa-
tych. W centrum miasta króluje jezioro 
Wulismeni, które jeszcze w XVIII w. 
było obok jeziora Kournas, jednym 
z dwóch słodkowodnych zbiorni-
ków na Krecie. Z morzem połączył je 
zbudowany w XIX wieku przez Turków 
kanał, dlatego dzisiaj wody jeziora 
mieszają się z wodą morską. 

Rajska Zatoka
Miłośnikom natury, słońca i pięknych 
plaż polecamy rejs wycieczkowy do 
rajskiej Zatoki Balos, z niepowtarzal-
nym białym piaskiem oraz krystalicznie 
czystą wodą, w kolorze turkusu, która 
zachęca do kąpieli i błogiego relaksu. 
Widoki zapierające dech w piersi, nie 
będziecie żałować.

Plażowanie  
w różowych okularach
Plaża Elafonisi, znajdująca się w po-
łudniowo zachodniej części wyspy, 
jest jedną z najpiękniejszych plaż na 
Krecie, a słynie z różowego piasku. 
Tworzą go miliony kawałków morskich 
muszelek i innych żyjątek, a właściwie 
ich szczątków, które morze wyrzuca na 
brzeg. Niektórzy uważają, że panują 
tu wprost „karaibskie klimaty”. Plaża 
połączona jest płytką laguną z wyspą 
Elafonisi, która w całości tworzy uni-
katowy rezerwat przyrody wpisany na 
listę Natura 2000.

 Matala 

Specyficznie opadający do morza klif, 
a w nim dziesiątki wydrążonych ja-
skiń... Miejscowość ta zdobyła rozgłos 
w latach 60-tych i 70-tych, kiedy tutej-
sze jaskinie nad niewielką, ale piękną 
piaszczysto-żwirową plażą, upodobali 
sobie hipisi, a Joni Mitchell napisała 
o tym piosenkę.
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Wielka Wyspa
Urokliwe zatoki, skalne urwiska, szerokie plaże, gaje oliwne z których pochodzi 
najlepsza oliwa na świecie. Wykwintna kuchnia, wyborne domowe wina, gościn-
ni mieszkańcy, ponad 300 słonecznych dni w roku oraz antyczne zabytki, nad 
którymi unosi się duch mitów o genialnym Dedalu, sprytnej Ariadnie, dzielnym 
Tezeuszu i krwawym Minotaurze. Czas płynie tu w tempie siga-siga, czyli nieco 
wolniej, mieszkańcy z sympatią witają turystów, a mocno schłodzona retsina 
(białe wino) smakuje jak nigdzie indziej. 
Nim zatopisz się w ciepłych morskich falach i kreteńskich złotych plażach 
- zwiedź wyspę, bo naprawdę ma bardzo wiele do zaoferowania. Najwięk-
sza z pośród greckich wysp, pełna jest miejsc znanych już z greckich mitów. 
Łagodny klimat i znani z gościnności mieszkańcy oraz słońce, plaże i doskonała 
kuchnia przyciągają turystów już od wielu lat.

Kreta

Pałac w Knossos
Odrestaurowane wejście północne 
z freskiem przedstawiającym 
szarżującego byka.

HISTORIA | KULTURA | NATURAG
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KRETA

224 CHC ATHINA PALACE RESORT & SPA 5 X X 2-13

226 SUNSHINE CRETA BEACH 5 X X X X 2-13

228 SUNSHINE CRETE VILLAGE 4 X X 2-13

230 HYDRAMIS PALACE BEACH RESORT 4 X X X 2-12

232 MIRAMARE RESORT & SPA 4 X X 2-15

234 MEROPI HOTELS 4 X X X 2-12

236 ROYAL BELVEDERE 4+ X X 2-12

237 IMPERIAL BELVEDERE 4+ X X 2-13

238 STAR BEACH VILLAGE 4+ X X X 2-14

239 LYTTOS BEACH 4+ X X X X 2-13

240 MANOS MARIA HOTEL 4 X X

241 SOFIA MYTHOS BEACH 3 X

242 KAVROS BEACH 3 X X X 2-13

244 PELAGIA BAY 3 X 2-12

245 LILI HOTEL 3 X 2-12

kreteńskich krajobrazów – gór i morza, północy 
i południa wyspy.

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 akompa-
niamencie 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.

Najdalej na południe wysunięta z greckich wysp, 
to kraina potężnych gór, skalnych wąwozów, 
szerokich plaż, lazurowego morza, wyspiarzy 
dumnych ze swej niezależności oraz pozostałości 
po najstarszej z wielkich cywilizacji Europy.

GRECJA

KNOSSOS/HERAKLION
To powrót do czasu starożytnych mitów 
i cywilizacji minojskiej. Głównym punk-
tem są ruiny pałacu Minosa w Knossos, 
z którym związane są najsłynniejsze 
mity starożytnej Grecji. Spacerując 
wokół ciasnych korytarzy i labiryntów 
zobaczysz symbole starożytnej cywili-
zacji. Następnie zwiedzisz stolicę wyspy 
– Heraklion z weneckim zamkiem.

WĄWÓZ SAMARIA

Manos Maria Hotel

Meropi Hotels

Lili Hotel

Pelagia Bay

Sofia Mythos Beach

CHC Athina Palace  
Resort & Spa

Lyttos Beach Imperial Belvedere
Royal Belvedere 
Star Beach Village

Kavros Beach

Hydramis Palace  
Beach Resort

Miramare Resort & Spa

Sunshine Creta Beach 
Sunshine Crete Village

M o r z e  Ś r ó d z i e m n e

HERAKLION

KRETA

HERAKLION

LISTA HOTELI
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KRETA | SANTORINII | BALOS | KNOSSOS

Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne

REJS NA SANTORINII
Santorini jest uroczą wysepką, której nie 
można porównać do żadnej innej. Wyróż-
nia ją czarny piasek i białe domy, błękitna 
tafla morza i powulkaniczne krajobrazy. 
W epoce brązu na Santorini wybuchł wul-
kan, konserwując zabudowania w lawie. 
Znajdują się tu ślady cywilizacji z XII i VI w. 
p.n.e. Najwięcej znalezisk pochodzi z cza-
sów 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.

GRAMVOUSA – BALOS
Rejs wycieczkowy dla miłośników natury, 
słońca i pięknych plaż! Na wyspie Gramvo-
usa. Twoim oczom ukaże się forteca, 
zbudowana przez Wenecjan w najwyższym 
miejscu wyspy, na szczycie skały o wy-
sokości 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. 

G
R

E
C
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Następnie statek odpływa w kierunku 
Balos – jednego z piękniejszych miejsc 
w Grecji. Ta laguna z niepowtarzalną plażą 
i różnorodnymi muszlami, zachęca do ką-
pieli w turkusowej, morskiej wodzie, której 
mogą Państwo zażywać podczas postoju 
statku.

WĄWÓZ SAMARIA
Fascynująca jednodniowa wycieczka w re-
jon zachodniego wybrzeża wyspy. Celem 

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

LAGUNA BALOS

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 najdłuż-
szy wąwóz w Europie. Następnym punktem 
wycieczki jest rejs statkiem. Wycieczka jest 
unikalną szansą na podziwianie kontrastów 

SANTORINI  
najpiękniejsza z greckich 
wysp. Czaruje uroczą za-

budową biało - niebieskich 
domków usianych na stro-
mym zboczu, które pięknie 

kontrastują z błękitem 
wody. Poznajcie  

bliżej rajskie  
Santorini.
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KRETA

224 CHC ATHINA PALACE RESORT & SPA 5 X X 2-13

226 SUNSHINE CRETA BEACH 5 X X X X 2-13

228 SUNSHINE CRETE VILLAGE 4 X X 2-13

230 HYDRAMIS PALACE BEACH RESORT 4 X X X 2-12

232 MIRAMARE RESORT & SPA 4 X X 2-15

234 MEROPI HOTELS 4 X X X 2-12

236 ROYAL BELVEDERE 4+ X X 2-12

237 IMPERIAL BELVEDERE 4+ X X 2-13

238 STAR BEACH VILLAGE 4+ X X X 2-14

239 LYTTOS BEACH 4+ X X X X 2-13

240 MANOS MARIA HOTEL 4 X X

241 SOFIA MYTHOS BEACH 3 X

242 KAVROS BEACH 3 X X X 2-13

244 PELAGIA BAY 3 X 2-12

245 LILI HOTEL 3 X 2-12

kreteńskich krajobrazów – gór i morza, północy 
i południa wyspy.

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 akompa-
niamencie 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.

Najdalej na południe wysunięta z greckich wysp, 
to kraina potężnych gór, skalnych wąwozów, 
szerokich plaż, lazurowego morza, wyspiarzy 
dumnych ze swej niezależności oraz pozostałości 
po najstarszej z wielkich cywilizacji Europy.

GRECJA

KNOSSOS/HERAKLION
To powrót do czasu starożytnych mitów 
i cywilizacji minojskiej. Głównym punk-
tem są ruiny pałacu Minosa w Knossos, 
z którym związane są najsłynniejsze 
mity starożytnej Grecji. Spacerując 
wokół ciasnych korytarzy i labiryntów 
zobaczysz symbole starożytnej cywili-
zacji. Następnie zwiedzisz stolicę wyspy 
– Heraklion z weneckim zamkiem.

WĄWÓZ SAMARIA

Manos Maria Hotel

Meropi Hotels

Lili Hotel

Pelagia Bay

Sofia Mythos Beach

CHC Athina Palace  
Resort & Spa

Lyttos Beach Imperial Belvedere
Royal Belvedere 
Star Beach Village

Kavros Beach

Hydramis Palace  
Beach Resort

Miramare Resort & Spa

Sunshine Creta Beach 
Sunshine Crete Village

M o r z e  Ś r ó d z i e m n e

HERAKLION

KRETA

HERAKLION

LISTA HOTELI
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ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: Odnowiony w latach 2014-2015.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 5 barów, recepcja 
24h, sejf w recepcji, pralnia, sala konferencyjna, 
minimarket, jubiler, kącik telewizyjny, 3 baseny 
odkryte, basen kryty, wypożyczalnia samochodów. 
Program animacyjny oraz zaplecze rekreacyjno-
-sportowe dla osób aktywnych.

PLAŻA
Ok. 300 m od hotelu, publiczna, żwirowa, 
łagodnie opadająca do morza. Plaża mieści  
się w malowniczej zatoczce. Parasole i leżaki. 
Bar przy plaży. Do plaży kursuje bus hotelowy.

POKOJE
Zlokalizowane są w bungalowach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, TV, telefon, 
minilodówkę, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, 
tawerna grecka, 5 barów
All Inclusive 
∞ wczesne śniadanie kontynentalne, śniadanie 

kreteńskie
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ późne śniadanie kontynentalne
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:
∞ międzynarodowa
∞ tawerna grecka

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kącik internetowy bezpłatny

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, wieczór grecki
∞ siłownia, aerobik
∞ tenis stołowy
∞ gry zręcznościowe, rzutki, boccia, bilard
∞ jacuzzi na zewnątrz
∞ aqua aerobik, piłka wodna
∞ koszykówka, siatkówka
∞ 2 korty tenisowe
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ centrum SPA, Fish SPA
∞ sauna, masaż
∞ salon piękności
∞ dyskoteka
∞ pole golfowe w odległości ok. 35km
∞ sporty wodne na plaży

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

CHC ATHINA PALACE 
RESORT & SPA

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

 ∞ ALL INCLUSIVE

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

 Lokalizacja:

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

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: Odnowiony w latach 2014-2015.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 5 barów, recepcja 
24h, sejf w recepcji, pralnia, sala konferencyjna, 
minimarket, jubiler, kącik telewizyjny, 3 baseny 
odkryte, basen kryty, wypożyczalnia samochodów. 
Program animacyjny oraz zaplecze rekreacyjno-
-sportowe dla osób aktywnych.

PLAŻA
Ok. 300 m od hotelu, publiczna, żwirowa, 
łagodnie opadająca do morza. Plaża mieści  
się w malowniczej zatoczce. Parasole i leżaki. 
Bar przy plaży. Do plaży kursuje bus hotelowy.

POKOJE
Zlokalizowane są w bungalowach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, TV, telefon, 
minilodówkę, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, 
tawerna grecka, 5 barów
All Inclusive 
∞ wczesne śniadanie kontynentalne, śniadanie 

kreteńskie
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ późne śniadanie kontynentalne
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:
∞ międzynarodowa
∞ tawerna grecka

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kącik internetowy bezpłatny

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, wieczór grecki
∞ siłownia, aerobik
∞ tenis stołowy
∞ gry zręcznościowe, rzutki, boccia, bilard
∞ jacuzzi na zewnątrz
∞ aqua aerobik, piłka wodna
∞ koszykówka, siatkówka
∞ 2 korty tenisowe
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ centrum SPA, Fish SPA
∞ sauna, masaż
∞ salon piękności
∞ dyskoteka
∞ pole golfowe w odległości ok. 35km
∞ sporty wodne na plaży

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

CHC ATHINA PALACE 
RESORT & SPA

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

 ∞ ALL INCLUSIVE

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

 Lokalizacja:

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

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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SUNSHINE CRETA BEACH
Pięknie położony tuż przy plaży z zachwycającym widokiem na morze. 
Z jednej strony szaleństwo na zjeżdżalniach i dziecięce psoty w miniklubie 
z polskojęzycznym animatorem. Z drugiej zaś wyczekane, urlopowe leni-
stwo rodziców sączących schłodzone soki. Idealnie dla całej rodziny.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1989 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, sale 
konferencyjne, pralnia, minimarket, wypoży-
czalnia samochodów, 2 baseny odkryte, 
2 zjeżdżalnie wodne. Polskojęzyczny animator 
dla dzieci w miniklubie. Goście hotelu Sunshine 
Creta Beach mogą korzystać z infrastruktury 
hotelu Sunshine Crete Village.

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, żwirowa. Odznaczona 
certyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole i leżaki, 
ręczniki. Bar na plaży. 

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach głównych 
i w 12 bungalowach. Wyposażone w klimatyzację 
centralną, TV, telefon, sejf, minibar, łazienkę, 
balkon lub taras.
Typy pokoi: 
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja tematyczna, 
restauracja à la carte, bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie kontynentalne, 

obiad, przekąski, podwieczorek, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
Restauracje à la carte: restauracja tematyczna 
włoska, grecka

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ aerobik
∞ aqua aerobik, piłka wodna
∞ sauna, jacuzzi, łaźnia parowa
∞ tenis stołowy
∞ szachy ogrodowe
∞ boccia, minigolf
∞ bilard, cymbergaj
∞ 4 korty tenisowe oraz miniboisko do piłki 

nożnej w hotelu Sunshine Crete Village
∞ siatkówka plażowa
∞  sporty wodne na plaży
∞ animacje
∞  dyskoteka
∞ programy rozrywkowe
∞ centrum SPA 
∞ salon piękności
∞  masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci od 16.06. 

do 16.09
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku od 4 lat
∞ zajęcia plastyczne, gry planszowe, teatrzyk, 

zawody sportowe
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 

terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

∞ program dla nastolatków
∞ 2 brodziki, wodny plac zabaw, zjeżdżalnia
∞ kryty plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ kącik dla niemowląt
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

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

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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Przykładowy pokój

DZIECKO
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

TYLKO 
U NAS
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SUNSHINE CRETA BEACH
Pięknie położony tuż przy plaży z zachwycającym widokiem na morze. 
Z jednej strony szaleństwo na zjeżdżalniach i dziecięce psoty w miniklubie 
z polskojęzycznym animatorem. Z drugiej zaś wyczekane, urlopowe leni-
stwo rodziców sączących schłodzone soki. Idealnie dla całej rodziny.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1989 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, sale 
konferencyjne, pralnia, minimarket, wypoży-
czalnia samochodów, 2 baseny odkryte, 
2 zjeżdżalnie wodne. Polskojęzyczny animator 
dla dzieci w miniklubie. Goście hotelu Sunshine 
Creta Beach mogą korzystać z infrastruktury 
hotelu Sunshine Crete Village.

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, żwirowa. Odznaczona 
certyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole i leżaki, 
ręczniki. Bar na plaży. 

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach głównych 
i w 12 bungalowach. Wyposażone w klimatyzację 
centralną, TV, telefon, sejf, minibar, łazienkę, 
balkon lub taras.
Typy pokoi: 
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja tematyczna, 
restauracja à la carte, bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie kontynentalne, 

obiad, przekąski, podwieczorek, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
Restauracje à la carte: restauracja tematyczna 
włoska, grecka

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ aerobik
∞ aqua aerobik, piłka wodna
∞ sauna, jacuzzi, łaźnia parowa
∞ tenis stołowy
∞ szachy ogrodowe
∞ boccia, minigolf
∞ bilard, cymbergaj
∞ 4 korty tenisowe oraz miniboisko do piłki 

nożnej w hotelu Sunshine Crete Village
∞ siatkówka plażowa
∞  sporty wodne na plaży
∞ animacje
∞  dyskoteka
∞ programy rozrywkowe
∞ centrum SPA 
∞ salon piękności
∞  masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci od 16.06. 

do 16.09
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku od 4 lat
∞ zajęcia plastyczne, gry planszowe, teatrzyk, 

zawody sportowe
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 

terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

∞ program dla nastolatków
∞ 2 brodziki, wodny plac zabaw, zjeżdżalnia
∞ kryty plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ kącik dla niemowląt
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

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

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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SUNSHINE CRETE VILLAGE
Kompleks budynków położonych w ogrodzie na wzgórzu. Z hotelu rozta-
cza się piękny widok na morze. Idealne miejsce na wypoczynek dla rodzin 
z dziećmi połączony z rozrywką i wodnym szaleństwem na zjeżdżalniach 
oraz opieką polskojęzycznego animatora dla dzieci w miniklubie.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony w 2005 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, pralnia, sejf, 
basen odkryty. 2 zjeżdżalnie wodne oraz 
polskojęzyczny animator dla dzieci dostępne na 
terenie hotelu Sunshine Creta Beach. Goście 
hotelu Sunshine Crete Village mogą korzystać 
z infrastruktury hotelu Sunshine Creta Beach 
z wyjątkiem śniadania i kolacji w restauracji 
głównej.

PLAŻA
od 200 do 400 m od hotelu, publiczna, 
żwirowa. Odznaczona certyfikatem Błękitnej 
Flagi. Parasole i leżaki, ręczniki. Przejście do 
plaży przez ulicę lub przejściem podziemnym. 
Do plaży kursuje bus hotelowy. Plaża wspólna 
wraz z hotelem Sunshine Creta Beach. Bar na 
plaży. 

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

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie kontynentalne, 

obiad, kolacja

∞ przekąski, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ 4 korty tenisowe
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ siatkówka plażowa
∞ cymbergaj, bilard
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator dla dzieci od 16.06. do 
16.09 w hotelu Sunshine Creta Beach
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci w hotelu 
Sunshine Creta Beach

 ∞ zajęcia plastyczne, gry planszowe, teatrzyk, 
zawody sportowe

 ∞ miniklub dla dzieci w wieku od 4 lat
 ∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 
terenie mini klubów tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

 ∞ program dla nastolatków
 ∞ brodzik wydzielony przy basenie głównym
 ∞ wodny plac zabaw i zjeżdżalnia w hotelu 
Sunshine Creta Beach

 ∞ plac zabaw
 ∞ opiekunka
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ kącik dla niemowląt
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

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

 Lokalizacja:

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

PLAŻA I ZJEŻDŻALNIA PRZY HOTELU SUNSHINE CRETA BEACH

ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ 
CENĘ



TYLKO 
U NAS

DZIECKO
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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SUNSHINE CRETE VILLAGE
Kompleks budynków położonych w ogrodzie na wzgórzu. Z hotelu rozta-
cza się piękny widok na morze. Idealne miejsce na wypoczynek dla rodzin 
z dziećmi połączony z rozrywką i wodnym szaleństwem na zjeżdżalniach 
oraz opieką polskojęzycznego animatora dla dzieci w miniklubie.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony w 2005 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, pralnia, sejf, 
basen odkryty. 2 zjeżdżalnie wodne oraz 
polskojęzyczny animator dla dzieci dostępne na 
terenie hotelu Sunshine Creta Beach. Goście 
hotelu Sunshine Crete Village mogą korzystać 
z infrastruktury hotelu Sunshine Creta Beach 
z wyjątkiem śniadania i kolacji w restauracji 
głównej.

PLAŻA
od 200 do 400 m od hotelu, publiczna, 
żwirowa. Odznaczona certyfikatem Błękitnej 
Flagi. Parasole i leżaki, ręczniki. Przejście do 
plaży przez ulicę lub przejściem podziemnym. 
Do plaży kursuje bus hotelowy. Plaża wspólna 
wraz z hotelem Sunshine Creta Beach. Bar na 
plaży. 

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

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie kontynentalne, 

obiad, kolacja

∞ przekąski, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ 4 korty tenisowe
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ siatkówka plażowa
∞ cymbergaj, bilard
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator dla dzieci od 16.06. do 
16.09 w hotelu Sunshine Creta Beach

 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci w hotelu 
Sunshine Creta Beach
 ∞ zajęcia plastyczne, gry planszowe, teatrzyk, 
zawody sportowe
 ∞ miniklub dla dzieci w wieku od 4 lat
 ∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 
terenie mini klubów tylko pod opieką rodzica/
opiekuna
 ∞ program dla nastolatków
 ∞ brodzik wydzielony przy basenie głównym
 ∞ wodny plac zabaw i zjeżdżalnia w hotelu 
Sunshine Creta Beach
 ∞ plac zabaw
 ∞ opiekunka
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ kącik dla niemowląt
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

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

 Lokalizacja:

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

PLAŻA I ZJEŻDŻALNIA PRZY HOTELU SUNSHINE CRETA BEACH

ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ 
CENĘ



TYLKO 
U NAS

DZIECKO
do 13 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2003 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, 
pralnia, sala konferencyjna, basen odkryty.

PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysto-żwirowa.  
Parasole, leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane w budynkach, Wyposażone 
w klimatyzację centralną lub indywidualną, sejf, 
minilodówkę, TV, telefon, łazienkę, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
∞  suity dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ z dostępem do basenu dla max 3 os.
∞ maisonette dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody
∞ podwieczorek

∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi przy basenie bezpłatne
∞ Internet w pokojach bezpłatny (łącze kablowe)

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  tenis stołowy
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ koszykówka
∞ siatkówka plażowa
∞ siłownia
∞ aerobik
∞ kort tenisowy
∞ wieczorne programy rozrywkowe
∞ pokazy folklorystyczne
∞ salon piękności
∞ masaż

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

HYDRAMIS PALACE 
BEACH RESORT

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

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

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

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

TYLKO 
U NAS
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2003 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, 
pralnia, sala konferencyjna, basen odkryty.

PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysto-żwirowa.  
Parasole, leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane w budynkach, Wyposażone 
w klimatyzację centralną lub indywidualną, sejf, 
minilodówkę, TV, telefon, łazienkę, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
∞  suity dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ z dostępem do basenu dla max 3 os.
∞ maisonette dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody
∞ podwieczorek

∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi przy basenie bezpłatne
∞ Internet w pokojach bezpłatny (łącze kablowe)

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  tenis stołowy
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ koszykówka
∞ siatkówka plażowa
∞ siłownia
∞ aerobik
∞ kort tenisowy
∞ wieczorne programy rozrywkowe
∞ pokazy folklorystyczne
∞ salon piękności
∞ masaż

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

HYDRAMIS PALACE 
BEACH RESORT

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

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

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

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

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

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1983 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, bary, kącik TV, 
minimarket, 3 sale konferencyjne, wypożyczal-
nia samochodów, pralnia, basen kryty, 3 baseny 
odkryte.

PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysta; 50 
m od hotelu publiczna, żwirowana. Parasole 
i leżaki. Przejście do plaży przez ulicę.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym i w 19 bun-

galowach. Wyposażone w klimatyzację indywi-
dualną, sejf, minilodówkę, TV, telefon, łazien-

kę, balkon lub taras.
Typy pokoi: 

 ∞ double dla max 3 os.
 ∞ single
 ∞ superior dla max 3 os.
 ∞ suity 1 bedroom dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna i grecka, bary

All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski

 ∞ lody, podwieczorek

 ∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy, bilard, szachy ogrodowe
 ∞ kort tenisowy
 ∞ centrum SPA i talasoterapii, masaż
 ∞ salon piękności
 ∞ sporty wodne na plaży

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

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

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

ALL INCLUSIVE

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 15 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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MIRAMARE RESORT & SPA
Malowniczo położony na północno-wschodnim wybrzeżu Krety, z nie-
samowitym widokiem na turkusowe wody Morza Kreteńskiego oraz 
wysokie góry. W pobliskim Agios Nikolaos, znajduje się jezioro Wulis-
meni, w którym, jak głoszą legendy, zażywała kąpieli bogini Atena.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1983 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, bary, kącik TV, 
minimarket, 3 sale konferencyjne, wypożyczal-
nia samochodów, pralnia, basen kryty, 3 baseny 
odkryte.

PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysta; 50 
m od hotelu publiczna, żwirowana. Parasole 
i leżaki. Przejście do plaży przez ulicę.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym i w 19 bun-

galowach. Wyposażone w klimatyzację indywi-
dualną, sejf, minilodówkę, TV, telefon, łazien-

kę, balkon lub taras.
Typy pokoi: 

 ∞ double dla max 3 os.
 ∞ single
 ∞ superior dla max 3 os.
 ∞ suity 1 bedroom dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna i grecka, bary

All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski

 ∞ lody, podwieczorek

 ∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy, bilard, szachy ogrodowe
 ∞ kort tenisowy
 ∞ centrum SPA i talasoterapii, masaż
 ∞ salon piękności
 ∞ sporty wodne na plaży

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

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

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

ALL INCLUSIVE

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 15 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

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

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1987 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, 3 baseny 
odkryte, zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
200 m od hotelu, piaszczysta, publiczna. Dojście 
do plaży ulicą. Parasole, leżaki i ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane są w 4 budynkach i w 13 bungalo-
wach. Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
TV, telefon, aneks kuchenny, lodówkę, łazienkę, 
balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ one bedroom apartment dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 bary

All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Śniadanie i obiadokolacja

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ sauna, masaż, łaźnia turecka
 ∞ cymbergaj
 ∞ bilard

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodziki, zjeżdżalnie
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat, plac zabaw

 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

ALL INCLUSIVE

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

TYLKO 
U NAS

AQUAFUN
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Przykładowy pokój
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 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

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

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1987 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, 3 baseny 
odkryte, zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
200 m od hotelu, piaszczysta, publiczna. Dojście 
do plaży ulicą. Parasole, leżaki i ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane są w 4 budynkach i w 13 bungalo-
wach. Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
TV, telefon, aneks kuchenny, lodówkę, łazienkę, 
balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ one bedroom apartment dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 bary

All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Śniadanie i obiadokolacja

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ sauna, masaż, łaźnia turecka
 ∞ cymbergaj
 ∞ bilard

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodziki, zjeżdżalnie
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat, plac zabaw

 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

ALL INCLUSIVE

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

TYLKO 
U NAS

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony w 2018 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, zestaw do 
prasowania dostępny w recepcji, pralnia, sala 
konferencyjna, centrum biznesowe, minimarket, 
2 baseny odkryte, basen kryty, zjeżdżalnia 
wodna dla małych dzieci. Klienci hotelu mogą 
korzystać z udogodnień hotelu Royal Belvedere, 
z wyjątkiem restauracji głównej. Program 
animacyjny dla dzieci i dorosłych oraz szereg 
zajęć 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 w budynku głównym i w 10 bu-
dynkach. Wyposażone w klimatyzację indywidu-
alną, TV, telefon, sejf, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi: 
 ∞ standardowe dla max 4 os.
 ∞ superior dla max 3 os.
 ∞ rodzinne dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 restauracje tematyczne, bary
All Inclusive
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski, lody, podwieczorek
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje dzienne i wieczorne
 ∞ 2 korty tenisowe, tenis stołowy
 ∞ koszykówka, piłka nożna, siatkówka plażowa
 ∞ piłka wodna, minigolf, bilard, rzutki
 ∞ siłownia, aerobik, salon piękności,
 ∞ sauna, masaż, łaźnia turecka, centrum SPA

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat

 ∞ zajęcia dla nastolatków w wieku 13-16 lat
 ∞ 2 brodziki i zjeżdżalnia wodna 
 ∞ plac zabaw, minidisco
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji 
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

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

 ∞ ALL INCLUSIVE

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

 Lokalizacja:

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

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.
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Przykładowy pokój

ROYAL BELVEDERE
Hotel położony na wzgórzu z niezwykłą panoramą na okolicę. Znajduje 
się tu odkryty basen olimpijski z morską wodą, minimarket oraz sklep z pa-
miątkami. Aktywnych ucieszy odpowiednia infrastruktura do uprawiania 
sportu a rodzice z dziećmi znajdą wiele udogodnień.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1974 r. Odnowiony w 2005 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room 
service, zestaw do prasowania w recepcji, 3 sale 
konferencyjne, pralnia, basen odkryty. Goście 
mogą korzystać z udogodnień hotelu Imperial 
Belvedere, z wyjątkiem restauracji głównej.

PLAŻA
ok. 500 m od hotelu, piaszczysto-żwirowa, 
publiczna. Przejście do plaży przez ulicę. Parasole, 
leżaki i ręczniki plażowe. Do plaży kursuje bus 
hotelowy.

POKOJE
W budynku głównym, 4 bungalowach, anek-
sach. Wyposażone w klimatyzację indywidualną, 
TV, telefon, sejf, minilodówkę, łazienkę, balkon 
lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 tematyczne, bary
All Inclusive
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody, podwieczorek

∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ bilard, minigolf, łucznictwo
∞ rzutki, tenis stołowy, bule 
∞ 2 korty tenisowe
∞ koszykówka, piłka nożna
∞ piłka wodna, siatkówka plażowa
∞ salon piękności, sauna, masaż
∞ animacje
∞ programy rozrywkowe
∞ sporty wodne na plaży
∞ centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ zajęcia dla nastolatków w wieku 13-16 lat
∞ minidisco
∞ brodzik, plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

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

 Lokalizacja:

1 km od centrum 
Hersonissos, 26 km 
od lotniska w Heraklionie 

SPRAWDŹ 
CENĘ



Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony w 2018 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, zestaw do 
prasowania dostępny w recepcji, pralnia, sala 
konferencyjna, centrum biznesowe, minimarket, 
2 baseny odkryte, basen kryty, zjeżdżalnia 
wodna dla małych dzieci. Klienci hotelu mogą 
korzystać z udogodnień hotelu Royal Belvedere, 
z wyjątkiem restauracji głównej. Program 
animacyjny dla dzieci i dorosłych oraz szereg 
zajęć 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 w budynku głównym i w 10 bu-
dynkach. Wyposażone w klimatyzację indywidu-
alną, TV, telefon, sejf, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi: 
 ∞ standardowe dla max 4 os.
 ∞ superior dla max 3 os.
 ∞ rodzinne dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 restauracje tematyczne, bary
All Inclusive
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski, lody, podwieczorek
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje dzienne i wieczorne
 ∞ 2 korty tenisowe, tenis stołowy
 ∞ koszykówka, piłka nożna, siatkówka plażowa
 ∞ piłka wodna, minigolf, bilard, rzutki
 ∞ siłownia, aerobik, salon piękności,
 ∞ sauna, masaż, łaźnia turecka, centrum SPA

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat

 ∞ zajęcia dla nastolatków w wieku 13-16 lat
 ∞ 2 brodziki i zjeżdżalnia wodna 
 ∞ plac zabaw, minidisco
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji 
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

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

 ∞ ALL INCLUSIVE

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

 Lokalizacja:

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

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.
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LYTTOS BEACH
Słońce, plaża, morska bryza, baseny, aquapark wszystko czego potrzeba 
za dnia. A wieczorami kameralne miejsca i elegancja wnętrz do upajania 
się sobą nawzajem przy lampce greckiego wina. Rozpościerające się wokół 
piękne widoki kuszą, by nie przegapić tu ani zachodu ani wschodu słońca.

Przykładowy pokój

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1982 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, pralnia, 
5 sal konferencyjnych, basen kryty, 7 basenów 
odkrytych, 8 zjeżdżalni wodnych dla młodszych 
i starszych. 

PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysta, prywatna, 350 m 
długości. Plaża odznaczona certyfikatem Błękitnej 
Flagi. Przejście do plaży przez promenadę. Leżaki 
i parasole, ręczniki plażowe. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i w 3 
aneksach. Wyposażone w klimatyzację centralną, 

sejf, minilodówkę, zestaw do parzenia kawy/
herbaty, TV, telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ apartamenty rodzinne dla max 5 os.
∞ suity dla max 5 os.
∞ junior suity dla max 3 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, azjatycka, tawerna, bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody
∞ kolacja tematyczna 
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna, centrum SPA
∞ tenis stołowy, rzutki, łucznictwo, boccia
∞ koszykówka, miniboisko do piłki nożnej
∞ siatkówka plażowa, golf, bilard
∞ 28 kortów tenisowych
∞ animacje, gry elektroniczne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-13 lat
∞ plac zabaw, brodzik, 2 zjeżdżalnie wodne
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ animacje, opiekunka

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

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

SPRAWDŹ 
CENĘ



Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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STAR BEACH VILLAGE
Idealne miejsce dla rodzin, osób poszukujących wypoczynku i relaksu oraz 
tych, którzy szukają zabawy i emocji podczas wakacji. Tuż obok obiektu 
znajduje się aquapark z prawdziwego zdarzenia, Star Beach Water Park, 
z 8 basenami, 6 zjeżdżalniami dla dorosłych i atrakcjami dla dzieci.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2005 r. Pokoje odnowione w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, pralnia, 
basen odkryty. Obok hotelu znajduje się park 
wodny Star Beach Water Park – 8 basenów, 
6 zjeżdżalni dla dorosłych, atrakcje wodne 
i zjeżdżalnie dla dzieci. 

PLAŻA
50 m od hotelu, publiczna, piaszczysta, 2 km 
długości. Przejście do plaży przez małą uliczkę. 
Parasole, leżaki. Bary na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w 10 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf, 
zestaw do parzenia kawy /herbaty, łazienkę, 
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, tawerna, bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ rzutki, bilard
∞ lekkie animacje
∞ wstęp do parku wodnego Star Beach Water Park
∞ centrum SPA, masaż
∞ salon piękności, sauna, jacuzzi
∞ sporty wodne na plaży
∞ wydarzenia specjalne i wieczorne atrakcje 

w Star Beach Water Park

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw, 4 brodziki
∞ zjeżdżalnie wodne w parku wodnym
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenie wózka, opiekunka

Przykładowy pokój

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

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

SPRAWDŹ 
CENĘ



AQUAFUN

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.
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LYTTOS BEACH
Słońce, plaża, morska bryza, baseny, aquapark wszystko czego potrzeba 
za dnia. A wieczorami kameralne miejsca i elegancja wnętrz do upajania 
się sobą nawzajem przy lampce greckiego wina. Rozpościerające się wokół 
piękne widoki kuszą, by nie przegapić tu ani zachodu ani wschodu słońca.

Przykładowy pokój

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1982 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, pralnia, 
5 sal konferencyjnych, basen kryty, 7 basenów 
odkrytych, 8 zjeżdżalni wodnych dla młodszych 
i starszych. 

PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysta, prywatna, 350 m 
długości. Plaża odznaczona certyfikatem Błękitnej 
Flagi. Przejście do plaży przez promenadę. Leżaki 
i parasole, ręczniki plażowe. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i w 3 
aneksach. Wyposażone w klimatyzację centralną, 

sejf, minilodówkę, zestaw do parzenia kawy/
herbaty, TV, telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ apartamenty rodzinne dla max 5 os.
∞ suity dla max 5 os.
∞ junior suity dla max 3 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, azjatycka, tawerna, bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody
∞ kolacja tematyczna 
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna, centrum SPA
∞ tenis stołowy, rzutki, łucznictwo, boccia
∞ koszykówka, miniboisko do piłki nożnej
∞ siatkówka plażowa, golf, bilard
∞ 28 kortów tenisowych
∞ animacje, gry elektroniczne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-13 lat
∞ plac zabaw, brodzik, 2 zjeżdżalnie wodne
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ animacje, opiekunka

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

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

SPRAWDŹ 
CENĘ



Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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SOFIA MYTHOS BEACH
Przyjazny rodzinny hotel z dogodną lokalizacją jest doskonałą bazą wypa-
dową do zwiedzania wyspy, portu i starego miasta. Usytuowany na klifie 
zapewnia wspaniałe widoki na zatokę, morze i góry. W centrum miejsco-
wości Bali czekają natomiast sklepy i lokale rozrywkowe. 

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, sejf 
w recepcji, basen odkryty.

PLAŻA
50 m od hotelu, publiczna, piaszczysta, 400 m 
długości. Przejście do plaży ulicą. Parasole, leżaki.

POKOJE
Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, 
sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, łazienkę, taras.
Typy pokoi:
 ∞ studia
 ∞ apartamenty
 ∞ standardowe
 ∞ single

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
Śniadanie i obiadokolacja

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy
 ∞ masaż

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

 ∞ WIFI GRATIS  Lokalizacja:

Bali, 30 km od Rethymnonu, 50 km od lotniska 

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

241241coralove lato
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, basen 
odkryty.

PLAŻA
250 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole i leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, TV, sejf, minibar, zestaw do 
parzenia kawy/herbaty, łazienkę, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
∞ double dla max 3 os.
∞ triple dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja, bar przy basenie
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ podwieczorek
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

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

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

MANOS MARIA HOTEL
Doskonale położony w bliskiej odległości od znanego kurortu turystycz-
nego oferuje szereg atrakcji i rozrywek, dzięki czemu jest idealnym miej-
scem wakacyjnym dla par i grupy przyjaciół. Spokojna atmosfera, schludne 
wnętrza oraz plaża w odległości krótkiego spaceru są zaletami hotelu. 

 Lokalizacja:

80 m od Hersonissos, ok. 20 km od lotniska w Heraklionie

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE

TYLKO 
U NAS

Przykładowy pokój

240

G
R

E
C

JA
 | 

K
re

ta

O_220-245_GRECJA_Kreta_2019_vo_03.indd   240 27/11/2018   17:54

240



SOFIA MYTHOS BEACH
Przyjazny rodzinny hotel z dogodną lokalizacją jest doskonałą bazą wypa-
dową do zwiedzania wyspy, portu i starego miasta. Usytuowany na klifie 
zapewnia wspaniałe widoki na zatokę, morze i góry. W centrum miejsco-
wości Bali czekają natomiast sklepy i lokale rozrywkowe. 

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, sejf 
w recepcji, basen odkryty.

PLAŻA
50 m od hotelu, publiczna, piaszczysta, 400 m 
długości. Przejście do plaży ulicą. Parasole, leżaki.

POKOJE
Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, 
sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, łazienkę, taras.
Typy pokoi:
 ∞ studia
 ∞ apartamenty
 ∞ standardowe
 ∞ single

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
Śniadanie i obiadokolacja

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy
 ∞ masaż

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

 ∞ WIFI GRATIS  Lokalizacja:

Bali, 30 km od Rethymnonu, 50 km od lotniska 

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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KAVROS BEACH
Położony w otoczonej górami i morzem miejscowości Kavros. Dogodna 
lokalizacja sprawia, że obiekt polecany jest zarówno dla osób nastawio-
nych na zwiedzanie wyspy, jak i chcących odpocząć. Dużym plusem jest 
szeroka, piaszczysta plaża z niewielką ilością kamyków tuż przy hotelu.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, basen 
odkryty. Zaplecze sportowe dla osób aktyw-
nych. Goście hotelu Kavros Beach mogą korzy-
stać z udogodnień hotelu Kavros Garden, który 
znajduje się w odległości ok. 150 m, po drugiej 
stronie ruchliwej ulicy, pod którą znajduje się 
przejście podziemne.

PLAŻA
Przy hotelu, ok. 100 m od budynku głównego, 
wydzielona część plaży publicznej, piaszczysta. 
Parasole, leżaki i ręczniki plażowe.

POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach głównych 
i w 12 bungalowach. Wyposażone w klimatyza-
cję indywidualną, sejf, TV, łazienkę, balkon lub 
taras.
Typy pokoi: 
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ rodzinne open plan dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar

All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski, lody, podwieczorek
 ∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

Śniadanie i obiadokolacja

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy
 ∞ rzutki
 ∞ bilard
 ∞ koszykówka
 ∞ siatkówka
 ∞ kort tenisowy
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ lekkie animacje

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

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

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

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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KAVROS BEACH
Położony w otoczonej górami i morzem miejscowości Kavros. Dogodna 
lokalizacja sprawia, że obiekt polecany jest zarówno dla osób nastawio-
nych na zwiedzanie wyspy, jak i chcących odpocząć. Dużym plusem jest 
szeroka, piaszczysta plaża z niewielką ilością kamyków tuż przy hotelu.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, basen 
odkryty. Zaplecze sportowe dla osób aktyw-
nych. Goście hotelu Kavros Beach mogą korzy-
stać z udogodnień hotelu Kavros Garden, który 
znajduje się w odległości ok. 150 m, po drugiej 
stronie ruchliwej ulicy, pod którą znajduje się 
przejście podziemne.

PLAŻA
Przy hotelu, ok. 100 m od budynku głównego, 
wydzielona część plaży publicznej, piaszczysta. 
Parasole, leżaki i ręczniki plażowe.

POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach głównych 
i w 12 bungalowach. Wyposażone w klimatyza-
cję indywidualną, sejf, TV, łazienkę, balkon lub 
taras.
Typy pokoi: 
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ rodzinne open plan dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar

All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski, lody, podwieczorek
 ∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

Śniadanie i obiadokolacja

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy
 ∞ rzutki
 ∞ bilard
 ∞ koszykówka
 ∞ siatkówka
 ∞ kort tenisowy
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ lekkie animacje

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

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

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

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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LILI HOTEL
Kameralny hotel w miejscowości Amoudara jest propozycją na wakacje 
głównie dla par lub grup znajomych. Otoczony pięknym zielonym ogro-
dem zapewnia spokojny wypoczynek i relaks przy basenie. Teren hotelu 
został ciekawie zaaranżowany, znajdziemy tu m.in. grecką kapliczkę. 

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1987 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: tawerna, bar, sejf w recepcji, 
pralnia, basen kryty, basen odkryty.

PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysta, 6 km 
długości. Parasole, leżaki, ręczniki plażowe.
Dojście do plaży ulicą.

POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, TV, 
sejf, lodówkę, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
tawerna i bar przy basenie
Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia
 ∞ sauna, masaż, jacuzzi
 ∞ tenis stołowy

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

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

 Lokalizacja:

Amoudara, 7 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, sejf 
w recepcji, basen odkryty.

PLAŻA
600 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole i leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane w 5 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, łazienkę, 
balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ junior suity dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
Śniadanie i obiadokolacja

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

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

PELAGIA BAY
Niewielki, przytulny hotel w dogodnej lokalizacji na obrzeżach miejsco-
wości Agia Pelagia jest propozycją dla osób szukających spokoju. Z hotelu 
rozpościera się piękny widok na okoliczne wzgórza i zatokę. Dla chcących 
pozwiedzać obiekt stanowi dobrą bazę wypadową. Przykładowy pokój

 Lokalizacja:

Agia Pelagia,  
ok. 800 m od centrum,  
ok. 29 km od lotniska w Heraklionie

 ∞ WIFI GRATIS
SPRAWDŹ 

CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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LILI HOTEL
Kameralny hotel w miejscowości Amoudara jest propozycją na wakacje 
głównie dla par lub grup znajomych. Otoczony pięknym zielonym ogro-
dem zapewnia spokojny wypoczynek i relaks przy basenie. Teren hotelu 
został ciekawie zaaranżowany, znajdziemy tu m.in. grecką kapliczkę. 

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1987 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: tawerna, bar, sejf w recepcji, 
pralnia, basen kryty, basen odkryty.

PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysta, 6 km 
długości. Parasole, leżaki, ręczniki plażowe.
Dojście do plaży ulicą.

POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, TV, 
sejf, lodówkę, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
tawerna i bar przy basenie
Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia
 ∞ sauna, masaż, jacuzzi
 ∞ tenis stołowy

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

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

 Lokalizacja:

Amoudara, 7 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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Według greckiej mitologii patronat nad wyspą 
Rodos obejmował Helios. Zatem zabieramy Was 
w podróż do kraju słońca i lazurowego morza, 
gdzie odnajdziesz swoje kefi - radość z życia,  

w roztańczonej w rytmach bouzukia wyspie Rodos.

Kamiros - jednej z najlepiej zachowa-
nych ruin starożytnych miast w Grecji. 
Założone w 408 roku p.n.e. miasto 
Rodos jest dziś wpisane (jego 
historyczna część) na listę światowego 
dziedzictwa kulturowego UNESCO i jest 
nie lada gratką dla każdego interesują-
cego się historią. Znajdziemy tu między 
innymi majestatyczny Pałac Wielkich 
Mistrzów (zbudowany w trak-
cie panowania rycerzy Zakonu 
Maltańskiego, 1309-1522) powstały 
na miejscu starej cytadeli bizantyjskiej, 
świetnie zachowane mury miejskie 

(uważane za jeden z najwspanialszych 
przykładów średniowiecznej fortyfikacji, 
o długości blisko 4 kilometrów) czy Mu-
zeum Archeologiczne w niesamowitym 
budynku Szpitala Rycerskiego. Będąc 
na miejscu nie powinniśmy opuścić 
spaceru do starego portu Mandráki 

(istniejącego od początku założenia 
miasta), w którym zobaczymy 

piękne wiatraki, jednak inne 
niż na pozostałych wyspach, 
zbudowane z kamienia i przy-
pominające średniowieczne 
wieże obronne.

ulubione
miejsca

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

Perła wyspy
50 km od miasta Rodos, nad samym mo-
rzem położone jest bajeczne miasteczko 
Lindos, istne sanktuarium słońca, morza 
i pięknych romantycznych plaż, na 
których za dnia można się wylegiwać 
do woli, a wieczorem szaleć w rytmu 
pulsującej w całym miasteczku greckiej 
muzyki. Będąc w Lindos warto zwiedzić 
tutejsze rezydencje średniowiecznych 
kapitanów z ozdobnymi bramami 
wjazdowymi i szerokimi dziedzicami, 
wyłożonymi kamienną mozaiką. Będąc 
tu należy wspiąć się na strome wzgórze, 
gdzie wznosi się twierdza rycerzy szpital-
ników, zwanych również joannitami oraz 
zwiedzić akropol, gdzie w starożytności 
znajdował się ośrodek kultu Ateny, wraz 
ze zrekonstruowaną dorycką świątynią 
poświęconą tej bogini zwaną Lindia. 
Stąd rozciąga się bajeczny wprost widok 
na zatokę św. Pawła, która z góry kształ-
tem przypomina magicznie wyrzeźbione 
w wybrzeżu serce. Wart uwagi jest rów-
nież piękny kościół z okresu Bizancjum, 
którego ściany pokryte są XVIII-wiecznymi 
freskami, a także skansen ukazujący lokalne 
budownictwo z XV wieku. 
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Słoneczna wyspa 
Ten turystyczny raj może poszczycić się aż 
300 słonecznymi dniami w roku oraz wielo-
ma zachwycającymi zabytkami, których nie 
możesz pominąć, będąc tu na wakacjach. 
W samej wyspie aż trudno się nie zakochać. 
Poza pięknymi plażami ciągnącymi się 
kilometrami wzdłuż wybrzeża, krystalicznie 
czystą i ciepłą wodą, zachwyci też słoneczna 
stolica wyspy ze średniowieczną starówką. 
Zapierająca dech w piersiach Dolina Motyli, 
rewelacyjny park wodny, czy rodyjskie San-
torini, czyli białe miasto – Lindos. Odkryj tę 
czarującą wyspę razem z nami.

 Podróż w czasie
Miasto Rodos to największe miasto wyspy, 
a zarazem jego stolica. Rodos kojarzy się 
przede wszystkim z jednym z cudów świata, 
pomnikiem 30 metrowego Kolosa witają-
cego wpływające do portu Mandráki statki 
(ów motyw wykorzystany został m.in. w Grze 
o Tron, przy tworzeniu portu w mieście Bravos). 
Kolos został niestety zniszczony jeszcze 
przed naszą erą podczas trzęsienia ziemi. Na 
szczęście pomimo tak cennej straty na wyspie 
znajdziemy inne stanowiska archeologiczne 
- w tym pozostałość po akropolu ze świą-
tynią Apolla oraz ruiny starożytnego miasta 

Rodos
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Starożytni Grecy powiadali, że wyspa Rodos jest 
piękniejsza od słońca. Nic w tym dziwnego, gdyż 
tutejsze urzekające krajobrazy, łagodny klimat 
i niezwykła historia wyspy z pewnością Was 
zachwyci.

GRECJA

NOC GRECKA
Szansa, aby poczuć gorącą grecką atmosferę, gościn-
ność i zatańczyć Zorbę. Wieczór w tawernie, zloka-
lizowanej 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.

MARMARIS 
DWA KONTYNENTY W JEDEN DZIEŃ
W ciągu niecałej godziny wodolot dopływa do wy-
brzeży Azji i  jednego z najbardziej atrakcyjnych 
kurortów Turcji, tętniącego życiem za dnia i w nocy 
– Marmaris. Miasto położone jest nad zatoką oto-
czoną 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 pamiąt-
ki – ręcznie tkane dywany, biżuterię, wyroby skó-
rzane, z których ten kraj słynie.
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RODOS

250 ALL SENSES NAUTICA BLUE EXCLUSIVE RESORT 5 X X

252 LABRANDA MIRALUNA VILLAGE 5 X X 2-12

254 LYDIA MARIS HOTEL 5 X X

255 AKTI IMPERIAL DELUXE RESORT 5 X X

256 LABRANDA BLUE BAY RESORT 4 X X X X 2-12

258 LABRANDA KIOTARI BAY 4 X X 2-12

260 FILERIMOS VILLAGE 4 X X X 2-12

262 DODECA SEA RESORT 4 X X X 2-13 2-7

264 DESSOLE LIPPIA GOLF RESORT 4 X X X

265 SUNRISE HOTEL RHODES 4 X X X 2-12

266 PRINCESS FLORA 3 X

267 EVI HOTEL 3 X 2-13

Evi Hotel

All Senses Nautica Blue Exclusive Resort
Akti Imperial Deluxe Resort

Dodeca Sea Resort

Filerimos Village

Princess Flora

Labranda Blue Bay Resort

Labranda Miraluna Village
Labranda Kiotari Bay

Sunrise Hotel Rhodes

Lydia Maris Hotel

Dessole Lippia Golf Resort

Prasonissi

Genadi

Lardos

Lalathos

Atavyros

Afandou

Kamiros

RodosTILOS

CHALKI

M o r z e  Ś r ó d z i e m n e

M o r z e  E g e j s k i e

RODOS

MARMARIS

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 za-
żyć kąpieli w krystalicznie czystych wo-
dach zatoki.

LISTA HOTELI
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RODOS | SYMI | CHALKI | MARMARIS

Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne

WOKÓŁ WYSPY RODOS
Wycieczka jest szansą na zapoznanie się 
z krajobrazem wyspy i jej atrakcjami. Głów-
nym punktem programu jest słynne Lindos 
– piękne miasteczko z małymi, białymi dom-
kami i wąskimi uliczkami, gdzie wjazd samo-
chodem jest niedozwolony. Atrakcją miasta 
jest Akropol z ruinami świątyni poświeconej 
Atenie. Kolejnym punktem programu jest 
Monolithos i punkt widokowy na imponują-
cy zamek Joanitów. Dodatkową atrakcją po-
południa stanowi wizyta w winiarni i lunch 
z  typowo greckimi specjałami i  lokalnym 
winem. Ostatnim punktem programu jest 
Dolina Motyli.

MIASTO RODOS 
Miasto Rodos zwane też „miastem Rycerzy” 
jest największym i  najlepiej zachowanym 
warownym miastem w Europie, w którym 
można znaleźć wiele zabytków hellenistycz-
nych, bizantyjskich, średniowiecznych i oto-
mańskich.

WYSPA SYMI
Królestwo poławiaczy gąbek Rejs statkiem 
wycieczkowym do portu Yalos trwa ok. 
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2 godziny. W czasie wolnym możemy odkryć 
niezwykły urok wyspy i bogactwo zabytków. 
Ciekawym obiektem jest m.in. klasztor dedy-
kowany Michałowi Archaniołowi, który jest 
uznawany za patrona żeglarzy. Do kompleksu 
należy również dzwonnica i XII-wieczny ko-
ściółek. Podziwiać można nie tylko architek-
turę z zewnątrz, ale również wnętrza z bizan-
tyjskimi freskami. Przed powrotem na Rodos 
warto skorzystać z plaży, odwiedzić sklepy 
z lokalnymi wyrobami i gąbkami morskimi 
lub spróbować owoców morza w  lokalnej 
tawernie.

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

WYSPA SYMI

WYSPA CHALKI
Z DALA OD ZGIEŁKU MIASTA
Najmniejsza wyspa archipelagu Dodeka-
nez, położona zaledwie 6 km od Rodos, 
bez śladów masowej turystyki. Statkiem 
wycieczkowym docieramy do małego 
portu z  kolorowymi domami, kutrami 
rybackimi, małymi kawiarniami i  tawer-
nami. Chalki to idealne miejsce dla tych, 
którzy chcą odpocząć od tłumów tury-
stów i zgiełku, popływać w krystalicznie 
czystej wodzie i delektować się świeżymi 
owocami morza.

Ciepło  
i słonecznie jest tu  

przez ponad 300 dni 
w roku, ale upały nie są 

zbyt dokuczliwe,  
bo na wyspie często 

wieje wiatr.
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RODOS

250 ALL SENSES NAUTICA BLUE EXCLUSIVE RESORT 5 X X

252 LABRANDA MIRALUNA VILLAGE 5 X X 2-12

254 LYDIA MARIS HOTEL 5 X X

255 AKTI IMPERIAL DELUXE RESORT 5 X X

256 LABRANDA BLUE BAY RESORT 4 X X X X 2-12

258 LABRANDA KIOTARI BAY 4 X X 2-12

260 FILERIMOS VILLAGE 4 X X X 2-12

262 DODECA SEA RESORT 4 X X X 2-13 2-7

264 DESSOLE LIPPIA GOLF RESORT 4 X X X

265 SUNRISE HOTEL RHODES 4 X X X 2-12

266 PRINCESS FLORA 3 X

267 EVI HOTEL 3 X 2-13

Evi Hotel

All Senses Nautica Blue Exclusive Resort
Akti Imperial Deluxe Resort

Dodeca Sea Resort

Filerimos Village

Princess Flora

Labranda Blue Bay Resort

Labranda Miraluna Village
Labranda Kiotari Bay

Sunrise Hotel Rhodes

Lydia Maris Hotel

Dessole Lippia Golf Resort

Prasonissi

Genadi

Lardos

Lalathos

Atavyros

Afandou

Kamiros

RodosTILOS

CHALKI

M o r z e  Ś r ó d z i e m n e

M o r z e  E g e j s k i e

RODOS

MARMARIS

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 za-
żyć kąpieli w krystalicznie czystych wo-
dach zatoki.

LISTA HOTELI
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ALL SENSES NAUTICA 
BLUE EXCLUSIVE RESORT

Dogodnie położony obiekt na wybrzeżu Fanes, bezpośrednio przy plaży 
i ok. 1,5 km od centrum kurortu, w otoczeniu bujnych ogrodów i z prze-
pięknym widokiem na Morze Egejskie. Idealne miejsce na wypoczynek 
w ciszy i spokoju oferujące jednocześnie wspaniałe zaplecze gastrono-
miczne i rekreacyjne.

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

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

ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r. Odnowiony w 2018 r.  
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 3 bary, room 
service, pralnia, 2 sale konferencyjne, basen 
kryty, basen odkryty. 

PLAŻA
50 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-żwirowa. 
Parasole i leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane w 38 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf, 
minibar, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi: 
∞ junior suite z prywatnym basenem  

dla max 4 os.
∞ double bungalow dla max 3 os.
∞ family bungalow dla max 3 os.
∞ superior family bungalow dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 restauracje à la carte, 
3 bary
All Inclusive 
∞ śniadanie
∞ obiad
∞ kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte:
∞ grecka
∞ włoska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ jacuzzi
∞ siatkówka, miniboisko do piłki nożnej
∞ siatkówka plażowa
∞ animacje dzienne i wieczorne
∞ centrum SPA
∞ sauna
∞ masaż
∞ salon piękności
∞ kort tenisowy
∞ bilard
∞ sporty wodne na plaży

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

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

ok. 1,5 km od Fanes,  
ok. 30 km od Faliraki,  
29 km od miasta Rodos,  
13 km od lotniska

TYLKO 
U NAS
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ALL SENSES NAUTICA 
BLUE EXCLUSIVE RESORT

Dogodnie położony obiekt na wybrzeżu Fanes, bezpośrednio przy plaży 
i ok. 1,5 km od centrum kurortu, w otoczeniu bujnych ogrodów i z prze-
pięknym widokiem na Morze Egejskie. Idealne miejsce na wypoczynek 
w ciszy i spokoju oferujące jednocześnie wspaniałe zaplecze gastrono-
miczne i rekreacyjne.

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

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

ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r. Odnowiony w 2018 r.  
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 3 bary, room 
service, pralnia, 2 sale konferencyjne, basen 
kryty, basen odkryty. 

PLAŻA
50 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-żwirowa. 
Parasole i leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane w 38 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf, 
minibar, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi: 
∞ junior suite z prywatnym basenem  

dla max 4 os.
∞ double bungalow dla max 3 os.
∞ family bungalow dla max 3 os.
∞ superior family bungalow dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 restauracje à la carte, 
3 bary
All Inclusive 
∞ śniadanie
∞ obiad
∞ kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte:
∞ grecka
∞ włoska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ jacuzzi
∞ siatkówka, miniboisko do piłki nożnej
∞ siatkówka plażowa
∞ animacje dzienne i wieczorne
∞ centrum SPA
∞ sauna
∞ masaż
∞ salon piękności
∞ kort tenisowy
∞ bilard
∞ sporty wodne na plaży

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

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

ok. 1,5 km od Fanes,  
ok. 30 km od Faliraki,  
29 km od miasta Rodos,  
13 km od lotniska

TYLKO 
U NAS
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LABRANDA MIRALUNA 
VILLAGE

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

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

Południowe wybrzeże Rodos,  
2 km od Kiotari,  
5 km od Lardos,  
15 km od Lindos,  
62 km od lotniska

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, sala 
konferencyjna, pralnia, wypożyczalnia 
samochodów, basen odkryty. Goście Labranda 
Miraluna Village mogą korzystać z udogodnień 
hotelu Labranda Kiotari Bay.

PLAŻA
700 m od hotelu, piaszczysto-żwirowa, 50 m 
długości, prywatna. Leżaki, ręczniki. Bar na 
plaży.

POKOJE
Zlokalizowane w 7 aneksach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, 
telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ superior dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, włoska, Burger & Pizza 
House, tawerna grecka, bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, późny posiłek
∞ pakiety urodzinowe
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, kort tenisowy
∞ siatkówka plażowa, tenis stołowy
∞ bilard, rzutki, minigolf
∞ centrum SPA, salon piękności, masaż, sauna

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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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LABRANDA MIRALUNA 
VILLAGE

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

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

Południowe wybrzeże Rodos,  
2 km od Kiotari,  
5 km od Lardos,  
15 km od Lindos,  
62 km od lotniska

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, sala 
konferencyjna, pralnia, wypożyczalnia 
samochodów, basen odkryty. Goście Labranda 
Miraluna Village mogą korzystać z udogodnień 
hotelu Labranda Kiotari Bay.

PLAŻA
700 m od hotelu, piaszczysto-żwirowa, 50 m 
długości, prywatna. Leżaki, ręczniki. Bar na 
plaży.

POKOJE
Zlokalizowane w 7 aneksach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, 
telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ superior dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, włoska, Burger & Pizza 
House, tawerna grecka, bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, późny posiłek
∞ pakiety urodzinowe
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, kort tenisowy
∞ siatkówka plażowa, tenis stołowy
∞ bilard, rzutki, minigolf
∞ centrum SPA, salon piękności, masaż, sauna

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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ


 Lokalizacja:

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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

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

Przykładowy pokój

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

PLAŻA
100 m od hotelu, wydzielona część plaży pu-
blicznej, piaszczysto-żwirowa, 350 m długo-
ści. Przejście do plaży przejściem podziemnym. 
Parasole, leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym. 

Wyposażone w klimatyzację centralną, TV, 
telefon, sejf, minibar, zestaw do kawy/herbaty, 
łazienkę, balkon.

Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ suite dla max 5 os.
 ∞ single

WYŻYWIENIE
restauracje: główna,  „The Express”, tematycz-
ne, bary
Ultra All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja, 
 ∞ przekąski, późny posiłek

 ∞ lokalne i wybrane importowane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

Restauracje à la carte tematyczne: rybna, japoń-
ska, grecka, włoska

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla 
dzieci w wieku od 4-12 lat

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

ULTRA ALL INCLUSIVE

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.
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LYDIA MARIS HOTEL
Ośrodek położony jest w idyllicznej, zielonej okolicy z mnóstwem roślin 
i  kwiatów. Dbałość o  szczegóły, relaks, zadowolenie i  kulinarne zaspo-
kojenie Gości są wizytówką tego hotelu. Polecany na wakacje dla rodzin 
z dziećmi - oferuje wiele atrakcji zarówno dla maluchów, jak i dorosłych.

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ


 Lokalizacja:

Kolymbia, 4 km od Afandou, 20 km od lotniska 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1989 r. Odnowiony w 2006 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room 
service, pralnia, basen odkryty.

PLAŻA
350 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-żwiro-
wa, 250 m długości. Parasole, leżaki, ręczniki 
plażowe. Przejście do plaży ulicą.

POKOJE
Zlokalizowane w 17 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, lodówkę, TV, 
telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ double twin room dla max 3 os.
∞ superior double room dla max 3 os.
∞ rodzinne economy dla max 4 os.
∞ suity dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, grill, 2 bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie
∞ obiad
∞ późny posiłek
∞ podwieczorek

∞ lody
∞ kolacja
∞ restauracja grill
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe 

i alkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ aerobik
∞ sauna
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ kort tenisowy
∞ siatkówka plażowa
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ salon piękności
∞ bilard

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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ


 Lokalizacja:

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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

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

Przykładowy pokój

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

PLAŻA
100 m od hotelu, wydzielona część plaży pu-
blicznej, piaszczysto-żwirowa, 350 m długo-
ści. Przejście do plaży przejściem podziemnym. 
Parasole, leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym. 

Wyposażone w klimatyzację centralną, TV, 
telefon, sejf, minibar, zestaw do kawy/herbaty, 
łazienkę, balkon.

Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ suite dla max 5 os.
 ∞ single

WYŻYWIENIE
restauracje: główna,  „The Express”, tematycz-
ne, bary
Ultra All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja, 
 ∞ przekąski, późny posiłek

 ∞ lokalne i wybrane importowane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

Restauracje à la carte tematyczne: rybna, japoń-
ska, grecka, włoska

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla 
dzieci w wieku od 4-12 lat

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

ULTRA ALL INCLUSIVE

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.
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LABRANDA BLUE BAY 
RESORT

Bardzo dobra propozycja dla rodzin z dziećmi. Rozbudowana infrastruk-
tura dla najmłodszych: 5 brodzików, zjeżdżalnie wodne oraz miniklub 
z polskojęzycznym animatorem dają niewyczerpane możliwości zaba-
wy. Hotel oferuje też gamę aktywności i rozrywek dla dorosłych.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1978 r. Odnowiony w 2008 r. 
Annex Building odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, sala kon-
ferencyjna, recepcja 24h, pralnia, wypożyczal-
nia rowerów, 5 basenów odkrytych, basen kryty. 
Polskojęzyczny animator dla dzieci w miniklubie. 
Aquapark „Aqua Kids Club”, 2 baseny, 5 zjeżdżalni 
wodnych, statek piracki ze zjeżdżalniami dla dzieci.

PLAŻA
Przy budynku głównym, 300 m od budynku 
„Annex Building” w trzeciej linii brzegowej, 
publiczna, piaszczysto-żwirowa z łagodnym 
kamienistym zejściem do wody. Parasole i leżaki. 
Bar plażowy.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku „Garden Blue 
Bay”, w budynku głównym i w bungalowach, 
w budynku Family World. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, TV, sejf, minibar, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi: 
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne standard dla max 4 os.
∞ rodzinne 2 bedroom dla max 5 os.
∞ rodzinne superior dla max 4 os.
∞ bungalowy dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, tawerna grecka, restauracja 
z przekąskami, restauracja włoska, „Burger 
House”, bary.

All Inclusive 
∞ śniadanie, śniadanie kontynentalne, 

obiad, kolacja
∞ przekąski, lody
∞ wybrane lokalne napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: grecka, włoska, 
amerykańska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, gry elektroniczne
∞ sauna, jacuzzi
∞ kort tenisowy, koszykówka, siatkówka plażowa
∞ animacje, karaoke i wieczór grecki
∞ centrum SPA, masaż
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci od 17.06. 

do 15.09
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ zajęcia plastyczne, gry planszowe, teatrzyk, 

zawody sportowe
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać 

w miniklubie tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ 5 brodzików, zjeżdżalnie wodne, wodny plac 

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

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

3 km od Ialyssos,  
10 km od miasta Rodos, 
5 km od lotniska

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat 

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.
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LABRANDA BLUE BAY 
RESORT

Bardzo dobra propozycja dla rodzin z dziećmi. Rozbudowana infrastruk-
tura dla najmłodszych: 5 brodzików, zjeżdżalnie wodne oraz miniklub 
z polskojęzycznym animatorem dają niewyczerpane możliwości zaba-
wy. Hotel oferuje też gamę aktywności i rozrywek dla dorosłych.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1978 r. Odnowiony w 2008 r. 
Annex Building odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, sala kon-
ferencyjna, recepcja 24h, pralnia, wypożyczal-
nia rowerów, 5 basenów odkrytych, basen kryty. 
Polskojęzyczny animator dla dzieci w miniklubie. 
Aquapark „Aqua Kids Club”, 2 baseny, 5 zjeżdżalni 
wodnych, statek piracki ze zjeżdżalniami dla dzieci.

PLAŻA
Przy budynku głównym, 300 m od budynku 
„Annex Building” w trzeciej linii brzegowej, 
publiczna, piaszczysto-żwirowa z łagodnym 
kamienistym zejściem do wody. Parasole i leżaki. 
Bar plażowy.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku „Garden Blue 
Bay”, w budynku głównym i w bungalowach, 
w budynku Family World. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, TV, sejf, minibar, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi: 
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne standard dla max 4 os.
∞ rodzinne 2 bedroom dla max 5 os.
∞ rodzinne superior dla max 4 os.
∞ bungalowy dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, tawerna grecka, restauracja 
z przekąskami, restauracja włoska, „Burger 
House”, bary.

All Inclusive 
∞ śniadanie, śniadanie kontynentalne, 

obiad, kolacja
∞ przekąski, lody
∞ wybrane lokalne napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: grecka, włoska, 
amerykańska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, gry elektroniczne
∞ sauna, jacuzzi
∞ kort tenisowy, koszykówka, siatkówka plażowa
∞ animacje, karaoke i wieczór grecki
∞ centrum SPA, masaż
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci od 17.06. 

do 15.09
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ zajęcia plastyczne, gry planszowe, teatrzyk, 

zawody sportowe
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać 

w miniklubie tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ 5 brodzików, zjeżdżalnie wodne, wodny plac 

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

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

3 km od Ialyssos,  
10 km od miasta Rodos, 
5 km od lotniska

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat 

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

Południowe wybrzeże Rodos,  
2 km od Kiotari, 5 km od Lardos,  
15 km od Lindos, 62 km od lotniska

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, pralnia, 
recepcja 24h, wypożyczalnia rowerów 
i samochodów, 2 baseny odkryte. 

PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-
żwirowa. Dojście do plaży tunelem. Parasole, 
leżaki, ręczniki. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym 
i 6 aneksach. Wyposażone w klimatyzację 
indywidualną, sejf, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracje specjalistyczne, 
bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody dla dzieci
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ aerobik, aqua aerobik
∞ sauna
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ tenis stołowy, rzutki, minigolf
∞ kort tenisowy
∞ animacje, boccia
∞ wieczór Grecki, karaoke, programy 

rozrywkowe
∞ centrum SPA (w hotelu Labranda Miraluna 

Village)
∞ salon piękności, masaż
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ 2 brodziki
∞ wodny plac zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

ALL INCLUSIVE

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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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Przykładowy pokój
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 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

Południowe wybrzeże Rodos,  
2 km od Kiotari, 5 km od Lardos,  
15 km od Lindos, 62 km od lotniska

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, pralnia, 
recepcja 24h, wypożyczalnia rowerów 
i samochodów, 2 baseny odkryte. 

PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-
żwirowa. Dojście do plaży tunelem. Parasole, 
leżaki, ręczniki. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym 
i 6 aneksach. Wyposażone w klimatyzację 
indywidualną, sejf, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracje specjalistyczne, 
bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody dla dzieci
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ aerobik, aqua aerobik
∞ sauna
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ tenis stołowy, rzutki, minigolf
∞ kort tenisowy
∞ animacje, boccia
∞ wieczór Grecki, karaoke, programy 

rozrywkowe
∞ centrum SPA (w hotelu Labranda Miraluna 

Village)
∞ salon piękności, masaż
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ 2 brodziki
∞ wodny plac zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

ALL INCLUSIVE

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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1977 r. Odnowiony w 2018 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, sejf 
w recepcji, 4 zjeżdżalnie wodne, 2 baseny 
odkryte. Polskojęzyczny animator dla dzieci 
w miniklubie.

PLAŻA
600 m od hotelu, publiczna, żwirowo-
kamienista. Parasole, leżaki. Dojście do plaży 
ulicą.

POKOJE
Zlokalizowane w aneksie i w 4 bungalowach. 
Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon, 
minibar, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  superior dla max 3 os.
∞ superior deluxe dla max 4 os.
∞ superior rodzinny dla max 4 os.
∞ bungalow superior dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bary
All Inclusive 
∞ śniadanie
∞ obiad
∞ kolacja
∞ przekąski

∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie 

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ rzutki, bilard
∞ koszykówka, siatkówka
∞ animacje
∞ aerobik
∞ masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci od 17.06. 

do 15.09
∞ animacje i miniklub dla dzieci
∞ zajęcia plastyczne, gry planszowe, teatrzyk, 

zawody sportowe
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 

terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

∞ 2 brodziki
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji 

głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lal

FILERIMOS VILLAGE
Pięknie położony tuż obok niewielkiej promenady z licznymi sklepami 
i kawiarniami, zapewnia relaks i odpoczynek w przyjaznym greckim 
klimacie. Na najmłodszych Gości czeka polskojęzyczny animator oraz 
wiele innych atrakcji. Hotel otoczony zielonym ogrodem jest ideal-
nym miejscem na rodzinny wypoczynek blisko natury.

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

2 km od Ialyssos,  
2 km od Kremasti,  
8 km od miasta Rodos,  
5 km od lotniska

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

TYLKO 
U NAS
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Przykładowy pokój

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 
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HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1977 r. Odnowiony w 2018 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, sejf 
w recepcji, 4 zjeżdżalnie wodne, 2 baseny 
odkryte. Polskojęzyczny animator dla dzieci 
w miniklubie.

PLAŻA
600 m od hotelu, publiczna, żwirowo-
kamienista. Parasole, leżaki. Dojście do plaży 
ulicą.

POKOJE
Zlokalizowane w aneksie i w 4 bungalowach. 
Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon, 
minibar, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  superior dla max 3 os.
∞ superior deluxe dla max 4 os.
∞ superior rodzinny dla max 4 os.
∞ bungalow superior dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bary
All Inclusive 
∞ śniadanie
∞ obiad
∞ kolacja
∞ przekąski

∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie 

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ rzutki, bilard
∞ koszykówka, siatkówka
∞ animacje
∞ aerobik
∞ masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci od 17.06. 

do 15.09
∞ animacje i miniklub dla dzieci
∞ zajęcia plastyczne, gry planszowe, teatrzyk, 

zawody sportowe
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 

terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

∞ 2 brodziki
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji 

głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lal

FILERIMOS VILLAGE
Pięknie położony tuż obok niewielkiej promenady z licznymi sklepami 
i kawiarniami, zapewnia relaks i odpoczynek w przyjaznym greckim 
klimacie. Na najmłodszych Gości czeka polskojęzyczny animator oraz 
wiele innych atrakcji. Hotel otoczony zielonym ogrodem jest ideal-
nym miejscem na rodzinny wypoczynek blisko natury.

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

2 km od Ialyssos,  
2 km od Kremasti,  
8 km od miasta Rodos,  
5 km od lotniska

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

DZIECKO
do 12 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

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

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony w 2018 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 4 bary, pralnia, 
wypożyczalnia samochodów, 2 baseny odkryte, 
3 zjeżdżalnie wodne. Program animacyjny dla 
dorosłych oraz zajęcia w miniklubie 
i polskojęzyczny animator dla dzieci. 

PLAŻA
50 m od hotelu, przejście przez uliczkę, 
wydzielona część plaży publicznej, żwirowo-
kamienista. Parasole, leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym 
i w budynkach bocznych. Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, TV, minilodówkę, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi: 
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ superior dla max 4 os.
∞ rodzinne superior dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, 4 bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
Restauracje à la carte: tajska

INTERNET
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ tenis stołowy
∞ animacje
∞ siatkówka plażowa
∞ centrum SPA
∞ salon piękności
∞ sauna, masaż
∞ jacuzzi
∞ łaźnia turecka
∞ bilard
∞ cymbergaj

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci od 17.06. 

do 15.09
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 

terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

∞ brodzik ze zjeżdżalniami wydzielony przy 
basenie głównym

∞ plac zabaw
∞ minidisco
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

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

 Lokalizacja:

800 m od Ialyssos,  
7 km od portu lotniczego 
Rodos - Diagoras

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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Przykładowy pokój

2 
DZIECI
GRATIS
pobyt w hotelu

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

262

G
R

E
C

JA
 | 

R
o

d
o

s

O_250-267_GRECJA_Rodos_2019vo_03.indd   262 27/11/2018   17:56

262



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

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony w 2018 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 4 bary, pralnia, 
wypożyczalnia samochodów, 2 baseny odkryte, 
3 zjeżdżalnie wodne. Program animacyjny dla 
dorosłych oraz zajęcia w miniklubie 
i polskojęzyczny animator dla dzieci. 

PLAŻA
50 m od hotelu, przejście przez uliczkę, 
wydzielona część plaży publicznej, żwirowo-
kamienista. Parasole, leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym 
i w budynkach bocznych. Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, TV, minilodówkę, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi: 
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ superior dla max 4 os.
∞ rodzinne superior dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, 4 bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
Restauracje à la carte: tajska

INTERNET
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ tenis stołowy
∞ animacje
∞ siatkówka plażowa
∞ centrum SPA
∞ salon piękności
∞ sauna, masaż
∞ jacuzzi
∞ łaźnia turecka
∞ bilard
∞ cymbergaj

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci od 17.06. 

do 15.09
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 

terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

∞ brodzik ze zjeżdżalniami wydzielony przy 
basenie głównym

∞ plac zabaw
∞ minidisco
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

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

 Lokalizacja:

800 m od Ialyssos,  
7 km od portu lotniczego 
Rodos - Diagoras

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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SUNRISE HOTEL RHODES
Zlokalizowany w spokojnej części wyspy w okolicach urokliwego Lindos. 
Niewątpliwą atrakcją hotelu jest jego bezpośrednie położenie nad mo-
rzem. Niezależnie czy wypoczywasz nad basenem czy na plaży możesz 
delektować się morską bryzą i korzystać ze swoistej talasoterapii. 

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

wschodnie wybrzeże wyspy, 
ok. 3 km od Lardos, 6 km 
od Lindos, ok. 50 km od 
lotniskaw Rodos Diagoras.

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1998 r. Odnowiony w latach 
2017-2018.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, pralnia, 
wypożyczalnia samochodów i rowerów, basen 
odkryty.

PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysto-żwirowa. 250 m 
długości. Parasole, leżaki, ręczniki. Bar na plaży.

POKOJE
W budynku głównym i w aneksach. Wyposażone 
w klimatyzację centralną, TV, telefon, sejf, 
minilodówkę, łazienkę, balkon lub taras
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ superior dla max 3 os.
∞ rodzinne superior dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar przy basenie, bar na plaży
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, aerobik, rzutki, bilard
∞ koszykówka, siatkówka plażowa, kort tenisowy
∞ animacje 
∞ sporty wodne na plaży

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

w wieku 4-12 lat
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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DESSOLE LIPPIA GOLF RESORT
Nowoczesny ośrodek oferuje liczne atrakcje oraz bogaty pakiet All Inc-
lusive, który pozwoli na urlop wolny od wszelkich trosk. Położony jest 
w północno-wschodniej części wyspy, zaledwie kilka metrów od plaży 
Afandou, jednej z najbardziej malowniczych plaż Rodos.

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ


 Lokalizacja:

2 km od Afandou, ok. 18 km od Rodos,  
ok. 25 km od lotniska w Diagoras

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1993 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room 
service, pralnia, 2 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie.

PLAŻA
200 m od hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysto-żwirowa. Dojście do 
plaży ulicą. Parasole, leżaki i ręczniki plażowe. 

POKOJE
Zlokalizowane w 4 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, minilodówkę, TV, telefon, 
łazienkę, balkon lub taras. 

Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 2 os.
∞ superior dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody
∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe 
Restauracje à la carte: barbecue

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ siatkówka, siatkówka plażowa
∞ minigolf, miniboisko do piłki nożnej
∞ kort tenisowy
∞ animacje, dyskoteka
∞ centrum SPA, salon piękności
∞ masaż, sauna, jacuzzi, łaźnia turecka
∞ bilard, cymbergaj

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ kryty plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE

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

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

wschodnie wybrzeże wyspy, 
ok. 3 km od Lardos, 6 km 
od Lindos, ok. 50 km od 
lotniskaw Rodos Diagoras.

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1998 r. Odnowiony w latach 
2017-2018.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, pralnia, 
wypożyczalnia samochodów i rowerów, basen 
odkryty.

PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysto-żwirowa. 250 m 
długości. Parasole, leżaki, ręczniki. Bar na plaży.

POKOJE
W budynku głównym i w aneksach. Wyposażone 
w klimatyzację centralną, TV, telefon, sejf, 
minilodówkę, łazienkę, balkon lub taras
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ superior dla max 3 os.
∞ rodzinne superior dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar przy basenie, bar na plaży
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, aerobik, rzutki, bilard
∞ koszykówka, siatkówka plażowa, kort tenisowy
∞ animacje 
∞ sporty wodne na plaży

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

w wieku 4-12 lat
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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 ∞ ALL INCLUSIVE
 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Faliraki ok 1 km,  
ok. 13 km od miasta Rodos, 
ok. 17 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1988 r. Odnowiony w 2007 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, sejf 
w recepcji, basen odkryty.

PLAŻA
850 m od hotelu, publiczna, piaszczysto- 
-żwirowa. Parasole i leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym 
i w aneksach. Wyposażone w klimatyzację 
indywidualną, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar z przekąskami
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka plażowa

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik wydzielony przy basenie głównym

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

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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PRINCESS FLORA
Hotel położony w idealnej lokalizacji przy alei Kallithea na wyspie  
Rodos, blisko pięknego portu. Cieszy się dobrodziejstwem spokojne-
go otoczenia, z jednoczesnym dostępem do gwaru i tętniącego życiem 
centrum miasta.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Na terenie hotelu: bar, restauracja, sala TV, 
basen.

PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysta.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe

WYŻYWIENIE
 restauracja, bary

All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe 

i alkoholowe
Śniadanie i obiadokolacja

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  kort tenisowy

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  plac zabaw, brodzik

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

 ∞ ALL INCLUSIVE
 Lokalizacja:

2 km od Kalithea,  
3 km od Rodos,  
20 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

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

 Lokalizacja:

Faliraki ok 1 km,  
ok. 13 km od miasta Rodos, 
ok. 17 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1988 r. Odnowiony w 2007 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, sejf 
w recepcji, basen odkryty.

PLAŻA
850 m od hotelu, publiczna, piaszczysto- 
-żwirowa. Parasole i leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym 
i w aneksach. Wyposażone w klimatyzację 
indywidualną, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar z przekąskami
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka plażowa

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik wydzielony przy basenie głównym

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

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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Szukasz swojej oazy spokoju, greckiego kefi  
– radości z życia? Wszystko to znajdziesz na trzeciej 

co do wielkości wyspie Dodekanezu, niewielkim, 
zielonym Kos, znajdującym się na Morzu Egejskim, 

niemal u wybrzeży Turcji.

ulubione
miejsca

tesa. Można też przysiąść w cieniu 
platana, pod którym według legend 
nauczał sam Hipokrates i popatrzeć, 
jak w pobliskich kafenionach starsi 
panowie zacięcie grają w tavle. A gdy 
będziesz mieć już dość zwiedzania, 
zajrzyj do portu i przespaceruj się 
promenadą, wysadzaną palmami 
z imponującym szpalerem eksklu-
zywnych jachtów oraz miejscowych 
kutrów rybackich. Z daleka zauwa-
żysz też twierdzę Joanitów z XV w., 
której mury obronne chroniły miesz-
kańców przed atakami piratów.

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

„Trzej Muszkieterowie” 
złotych plaż
Niewątpliwe atrakcje Kos stanową wspa-
niałe plaże, na które najłatwiej dostać się 
skuterem bądź rowerem, po wytyczo-
nych na wyspie ścieżkach rowerowych 
(pierwszych w Grecji). Najsłynniejsze 
plaże leżą na północnym wybrzeżu 
Kos, a znajdziesz je w miejscowościach 
Tiagaki, Marmari i Mastichari. Tiagaki to 
idealne miejsce dla osób lubiących ak-
tywny wypoczynek: pływanie w morzu 
oraz sporty wodne. To właśnie tu jedna 
z najpopularniejszych na Kos piaszczy-
stych plaż łagodnie opada do morza. 
Na plażach Marmari odpoczniesz i zrelak-
sujesz się z dala od zgiełku wakacyjnych 
kurortów. Za to najpiękniejsza z plaż na 
Kos, Mastichari, uwielbiana jest nie tylko 
przez turystów, ale i miejscowych. Prócz 
doskonałych warunków do plażowania, 
daje również możliwość uprawiania 
sportów wodnych w zlokalizowanych 
wzdłuż plaży centrach sportów wod-
nych. Wśród nich najbardziej popularny 
jest windsurfing, bo wieje tu właściwie 
cały czas.
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Egejski ogród 
Wyspa przez starożytnych podróż-
ników nazywana była pływającym 
ogrodem, gdyż drzewa cytrusowe, 
oliwne, lasy sosnowe, palmy oraz 
krzewy bugenwilli zdają się kwitnąć 
tu przez okrągły rok.
Zbocza znajdujących się w centrum 
wyspy majestatycznych gór łagod-
nie obniżają się schodząc ku morzu, 
a lokalne białe domy dopełniają 
tutejszego krajobrazu, nadając mu 
typowo greckiego kolorytu. I jak tu 
nie być szczęśliwym...

 Serce Kos
Stolicą wyspy jest miasto Kos, gdzie w połowie 
XX wieku odkryto ruiny starożytnego miasta. 
Dziś można podziwiać tu dawną agorę, która 
w czasach antycznych była centrum życia 
publicznego oraz Świątynię Afrodyty, z której 
pozostały podstawy korynckich kolumn z mar-
muru. Ponadto, zobaczyć można pozostałości 
świątyni Heraklesa, Gimnazjonu, brukowanych 
ulic z chodnikami, przy których mieściły się 
domy bogaczy, np. okazała willa Casa Romana 
czy Dom Europy z mozaiką. 
Warto wybrać się też do Muzeum Archeologicz-
nego, gdzie znajduje się m.in. posąg Hipokra-
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Szukasz swojej oazy spokoju, greckiego kefi  
– radości z życia? Wszystko to znajdziesz na trzeciej 

co do wielkości wyspie Dodekanezu, niewielkim, 
zielonym Kos, znajdującym się na Morzu Egejskim, 

niemal u wybrzeży Turcji.

ulubione
miejsca
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której mury obronne chroniły miesz-
kańców przed atakami piratów.

 Wierzchołek Kos
Do urokliwej górskiej wioski Zia nie 
trafia się przypadkiem. Słynie ona 
z położonego na szczycie miejsco-
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plaże leżą na północnym wybrzeżu 
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Tiagaki, Marmari i Mastichari. Tiagaki to 
idealne miejsce dla osób lubiących ak-
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z najpopularniejszych na Kos piaszczy-
stych plaż łagodnie opada do morza. 
Na plażach Marmari odpoczniesz i zrelak-
sujesz się z dala od zgiełku wakacyjnych 
kurortów. Za to najpiękniejsza z plaż na 
Kos, Mastichari, uwielbiana jest nie tylko 
przez turystów, ale i miejscowych. Prócz 
doskonałych warunków do plażowania, 
daje również możliwość uprawiania 
sportów wodnych w zlokalizowanych 
wzdłuż plaży centrach sportów wod-
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również bazar i szansa na zakup pamiątek z podróży. 
Wymagany paszport.

REJS NA 3 WYSPY
Tradycyjna łódź drewniana kaiki wypływa z miasta 
Kos. Pierwszym przystankiem jest słynna wyspa gąbek 
morskich – Kalymnos, gdzie będzie okazja zobaczyć 
połów naturalnych gąbek. Następnym przystankiem 
jest wyspa Plati, gdzie będzie postój na pływanie i pik-
nik. Ostatni przystanek to wyspa Pserimos, słynącej 
z długiej piaszczystej plaży i krystalicznie czystej wody.

przez las piniowy, odkryjemy malow-
nicze wioski i będziemy podziwiać pa-
noramę wyspy. Każdy jeep może być 
prowadzony przez jednego z turystów.

W czasach antycznych miejsce to nazywano 
wyspą szczęśliwą. Do dziś nie straciło ono nic ze 
swojego uroku. Kilometry plaż, zaciszne zatoczki 
i liczne zabytki świadczą o przeszłości wyspy.

PIKNIK WĘDKARSKI
Tradycyjna drewniana łódź kaiki wy-
pływa z portu w Kamari na wody zatoki 
Kefalos. Będzie okazja do łowienia ryb, 
pływania oraz snurkowania w krystalicz-
nie czystej wodzie. Na łodzi serwowane 
są przekąski, a następnie lunch i napoje. 
Statek płynie wzdłuż skalistego wybrze-
ża i zatrzymuje się na postoje na prywat-
nych plażach.

LIDO
Lubisz wodne szaleństwo? Nie przegap 
wodnego szaleństwa w jednym z naj-
większych w Grecji aquaparków – Lido 
Water Park w Mastichari.

JEEP SAFARI
Poznajcie „inne” Kos, z dala od tłumów 
turystów. Jeepami pojedziemy w góry, 
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272 CORALI HOTEL 4 X X 2-11 2-11

274 ZORBAS BEACH KOS 4 X X 2-12 2-12

276 AKTI BEACH 4 X X 2-15

277 ROSELAND'S 3 X X

278 OLGA'S PARADISE 3 X

279 INTERNATIONAL 2 X
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Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne

WOKÓŁ WYSPY KOS
Całodniowa wyprawa zaczyna się pod pla-
tanem, uznawanym za najstarsze drzewo 
w  Europie. Pierwszy przystanek to ruiny 
świątyni poświęconej bogu zdrowia Askle-
piosowi. Po około godzinie udajemy się do 
malowniczo położonej w górach miejscowo-
ści Zia. Kolejne przystanki to tradycyjna wio-
ska Antimachia, a także Kefalos na południu 
wyspy i Kardamena.

NISSYROS
REJS NA WULKANICZNĄ WYSPĘ
Podczas wycieczki można wspiąć się na kra-
ter wciąż częściowo czynnego wulkanu. Ze 
szczytu krateru można zobaczyć niesamowi-
te 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 wol-
ny w malowniczym porcie Mandraki.

BODRUM
Po 40 minutach podróży promem można zo-
baczyć malowniczą marinę, twierdzę, a tak-
że ruiny słynnego mauzoleum. Bodrum to 
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Przedstawione wycieczki mają charakter orientacyjny, pełna oferta, programy i ceny dostępne są u przedstawiciela Coral Travel Poland w miejscu wakacji.

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

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 3 bary, recepcja 
24h, minimarket, wypożyczalnia rowerów, 
2 baseny odkryte.

PLAŻA
400 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole i leżaki. Dojście do plaży ulicą.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym, 
w 13 bungalowach. Wyposażone w klimatyzację 

indywidualną, TV, sejf, minilodówkę, zestaw do 
parzenia kawy/herbaty, aneks kuchenny, 

łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi: 

 ∞ single
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, tawerna, 3 bary

All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja

 ∞ podwieczorek, lody

 ∞ wybrane lokalne napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe

Śniadanie i obiadokolacja

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje
 ∞ siłownia, jacuzzi
 ∞ bilard
 ∞ tenis stołowy, kort tenisowy, siatkówka
 ∞ minigolf, miniboisko do piłki nożnej
 ∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje, 2 brodziki, 2 place zabaw
 ∞ menu dla dzieci w restauracji
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

2 km od centrum Tigaki,  
10 km na zachód od miasta Kos,  
18 km od lotniska  
26 km od Kardameny  
i 36 km od Kefalos

ALL INCLUSIVE

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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

TYLKO 
U NAS

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: znajduje się restauracja, 
tawerna, 3 bary, 3 baseny odkryte.

PLAŻA
Hotel położony w pierwszej linii brzegowej 
ok. 50 m od plaży- między hotelem a plażą 
przebiega droga krajowa. Plaża publiczna, 
piaszczysta, 150 m długości. 

POKOJE
Zlokalizowane w 13 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, zestaw 
do kawy/herbaty, TV, łazienkę, taras lub balkon.
Typy pokoi:
 ∞ junior suity dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, tawerna grecka, 3 bary
All Inclusive 
 ∞ śniadanie
 ∞ późne śniadanie kontynentalne 

 ∞ obiad, kolacja, przekąski
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ kort tenisowy
 ∞ koszykówka, siatkówka
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ miniboisko do piłki nożnej
 ∞ bilard, tenis stołowy, rzutki
 ∞ centrum SPA, masaż
 ∞ salon piękności
 ∞ dyskoteka, animacje
 ∞ siłownia, aerobik
 ∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ 2 brodziki wydzielone przy głównym basenie
 ∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-13 lat
 ∞ klub dla nastolatków w wieku 14-17 lat
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ plac zabaw
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

ALL INCLUSIVE

ZORBAS BEACH KOS
Fantastyczny hotel, który łączy w sobie urok i elegancję nowoczesnego 
komfortu z klimatem letniego kurortu. Położony w cichej okolicy, bez-
pośrednio przy plaży, z pięknym widokiem na Morze Egejskie i sąsied-
nie wyspy jest idealnym miejscem na wspaniałe i relaksujące wakacje.

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

Północne wybrzeże wyspy,  
2 km od Togaki,  
ok 10 km od miasta Kos,  
ok. 15 km od lotniskana Kos

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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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Przykładowy pokój

TYLKO 
U NAS
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: znajduje się restauracja, 
tawerna, 3 bary, 3 baseny odkryte.

PLAŻA
Hotel położony w pierwszej linii brzegowej 
ok. 50 m od plaży- między hotelem a plażą 
przebiega droga krajowa. Plaża publiczna, 
piaszczysta, 150 m długości. 

POKOJE
Zlokalizowane w 13 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, zestaw 
do kawy/herbaty, TV, łazienkę, taras lub balkon.
Typy pokoi:
 ∞ junior suity dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, tawerna grecka, 3 bary
All Inclusive 
 ∞ śniadanie
 ∞ późne śniadanie kontynentalne 

 ∞ obiad, kolacja, przekąski
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ kort tenisowy
 ∞ koszykówka, siatkówka
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ miniboisko do piłki nożnej
 ∞ bilard, tenis stołowy, rzutki
 ∞ centrum SPA, masaż
 ∞ salon piękności
 ∞ dyskoteka, animacje
 ∞ siłownia, aerobik
 ∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ 2 brodziki wydzielone przy głównym basenie
 ∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-13 lat
 ∞ klub dla nastolatków w wieku 14-17 lat
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ plac zabaw
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

ALL INCLUSIVE

ZORBAS BEACH KOS
Fantastyczny hotel, który łączy w sobie urok i elegancję nowoczesnego 
komfortu z klimatem letniego kurortu. Położony w cichej okolicy, bez-
pośrednio przy plaży, z pięknym widokiem na Morze Egejskie i sąsied-
nie wyspy jest idealnym miejscem na wspaniałe i relaksujące wakacje.

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

Północne wybrzeże wyspy,  
2 km od Togaki,  
ok 10 km od miasta Kos,  
ok. 15 km od lotniskana Kos

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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

275275coralove lato

G
R

E
C

JA
 | 

K
o

s

O_274-281_GRECJA_Kos_2019_vo_03.indd   275 27/11/2018   17:56

275



ROSELAND’S
Urokliwie położony wśród zieleni hotel polecany jest przede wszystkim 
tym, którzy chcą spędzić spokojne wakacje. Lokalizacja w niedużej miej-
scowości Marmari daje możliwość spróbowania specjałów lokalnej kuchni 
w greckich tawernach. Na miejscu jest wypożyczalnia samochodów.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1992 r. Odnowiony w 2009 r. 
Na terenie hotelu: restauracja, bar, basen 
odkryty.

PLAŻA
ok. 750 m od hotelu, piaszczysta, publiczna. 
Parasole i leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane w 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf, 
lodówkę, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar przy basenie
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski 
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy, rzutki
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ bilard, cymbergaj
 ∞ miniboisko do piłki nożnej

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

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS
 Lokalizacja:

500 m od Marmari, ok. 14 km od miasta Kos,  
ok. 12 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

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

Przykładowy pokój
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HOTEL
Kategoria lokalna: 
4*
Data otwarcia: 1995 r. 
Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 6 barów, sala 
konferencyjna, pralnia, wypożyczalnia rowerów, 
3 baseny odkryte.

PLAŻA
50 m od hotelu, piaszczysto-żwirowa, publiczna. 
Przejście do plaży przez mało uczęszczaną ulicę. 
Parasole i leżaki, ręczniki plażowe. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane w 24 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf, 
minilodówkę, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ maisonette dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, à la carte, 6 barów
Ultra All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
Restauracje à la carte: śródziemnomorska

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, 2 korty tenisowe, łucznictwo
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy ogrodowe, boccia
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ animacje, wieczorne programy rozrywkowe
∞ centrum SPA, masaż, sauna, łaźnia turecka
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 5 brodzików, zjeżdżalnia wodna (ośmiornica)
∞ plac zabaw, minidisco
∞ animacje i zajęcia w klubach dla dzieci 

w wieku 4-12 lat i 12-18 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

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

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

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS
 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 15 lat

 Lokalizacja:

4 km od miejscowości 
Kardamena,  
20 km od miasta Kos,  
10 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



ULTRA ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.
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ROSELAND’S
Urokliwie położony wśród zieleni hotel polecany jest przede wszystkim 
tym, którzy chcą spędzić spokojne wakacje. Lokalizacja w niedużej miej-
scowości Marmari daje możliwość spróbowania specjałów lokalnej kuchni 
w greckich tawernach. Na miejscu jest wypożyczalnia samochodów.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1992 r. Odnowiony w 2009 r. 
Na terenie hotelu: restauracja, bar, basen 
odkryty.

PLAŻA
ok. 750 m od hotelu, piaszczysta, publiczna. 
Parasole i leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane w 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf, 
lodówkę, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar przy basenie
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski 
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy, rzutki
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ bilard, cymbergaj
 ∞ miniboisko do piłki nożnej

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

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS
 Lokalizacja:

500 m od Marmari, ok. 14 km od miasta Kos,  
ok. 12 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

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

Przykładowy pokój
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HOTEL
Kategoria lokalna: 2*
Data otwarcia: 1982. Odnowiony w 2005 r.
Na terenie hotelu: sala śniadaniowa, 2 bary, sejf 
w recepcji, basen odkryty.

PLAŻA
150 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-
żwirowa, 200 m długości. Parasole i leżaki. 
Przejście do plaży przez ulicę.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym. 
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, TV, 
łazienkę, balkon lub taras. 
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 2 os.

WYŻYWIENIE
sala śniadaniowa, snack bar i lobby bar
Tylko śniadanie

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik wydzielony przy basenie głównym

INTERNATIONAL
Przyjazny rodzinom hotel szczyci się dogodną lokalizacją z widokiem na 
modną przystań w Kos. Znajduje się w odległości krótkiego spaceru od 
centrum miasta, wzdłuż malowniczej promenady, zapewniającej łatwy 
dostęp do wszystkich atrakcji w mieście podczas wakacji w Grecji.

Przykładowy pokój

 ∞ WIFI GRATIS
SPRAWDŹ 

CENĘ


 Lokalizacja:

800 m od centrum miasta Kos, obok nowej mariny,  
25 km od lotniska

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2003 r.
Na terenie hotelu: bar, sejf w recepcji, basen 
odkryty. 

PLAŻA
200 m od hotelu, żwirowo-kamienista, publiczna. 
Dojście do plaży ulicą. Parasole i leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, aneks 
kuchenny, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ studia z tarasem dla max 3 os.
 ∞ apartamenty z balkonem dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
bar
Bez wyżywienia

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

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

OLGA’S PARADISE
Zlokalizowane zaledwie 200 metrów od plaży w miejscowości Paradeisi, 
studia i  apartmanety rozmieszczone są od strony Morza Egejskiego, 
ogrodu lub basenu. Stanowią dobrą i ekonomiczną ofertę wakacyjną na 
wyspie Kos w bliskiej odległości od centrum miasta Kos.

Przykładowy pokój

 ∞ WIFI GRATIS
SPRAWDŹ 

CENĘ


 Lokalizacja:

Psalidi, ok. 1,5 km od centrum miasta Kos, 
23 km od lotniska

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 2*
Data otwarcia: 1982. Odnowiony w 2005 r.
Na terenie hotelu: sala śniadaniowa, 2 bary, sejf 
w recepcji, basen odkryty.

PLAŻA
150 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-
żwirowa, 200 m długości. Parasole i leżaki. 
Przejście do plaży przez ulicę.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym. 
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, TV, 
łazienkę, balkon lub taras. 
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 2 os.

WYŻYWIENIE
sala śniadaniowa, snack bar i lobby bar
Tylko śniadanie

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik wydzielony przy basenie głównym

INTERNATIONAL
Przyjazny rodzinom hotel szczyci się dogodną lokalizacją z widokiem na 
modną przystań w Kos. Znajduje się w odległości krótkiego spaceru od 
centrum miasta, wzdłuż malowniczej promenady, zapewniającej łatwy 
dostęp do wszystkich atrakcji w mieście podczas wakacji w Grecji.

Przykładowy pokój

 ∞ WIFI GRATIS
SPRAWDŹ 

CENĘ


 Lokalizacja:

800 m od centrum miasta Kos, obok nowej mariny,  
25 km od lotniska

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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Kilometry zjawiskowych plaż, bajkowe zatoki 
o fantazyjnych kształtach, ogrody cytrusowe, gaje 

oliwne, winnice, monastyry, bogata historia regionu, 
oraz Grecy - przyjaźni i skorzy do zabawy, to kilka 

z tutejszych atrakcji.

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 fascynują-
cego projektu jest ponoć ulubiona 
przez cesarzową postać Umierające-
go Achillesa dłuta Ernsta Herstera. 
Cały kompleks udostępniony jest do 
zwiedzania.

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

ulubione
miejsca

ków i skał, a w głębi morza, okręt Ody-
seusza, który podobno kiedyś został tu 
zamieniony w kamień.

Cesarska rezydencja
Jedną z większych atrakcji turystycz-
nych Korfu jest okazały pałac Achllion, 
niedaleko Gastouri. Budowlę otacza 
bujny zielony ogród. Niegdyś należał 
on do Elżbiety Bawarskiej, cesarzo-
wej Austrii i królowej Węgier, żony 
Franciszka Józefa I, znanej pod przydo-
mkiem Sissi. W tarasowych ogrodach 
w cieniu cyprysów i palm podziwiać 

 Wakacyjne wybrzeże
Turyści przyjeżdżający na Korfu naj-
częściej wybierają hotele znajdujące 
się na północno wschodnim „wakacyj-
nym wybrzeżu” wyspy, z pulsującymi 
w rytmie wakacyjnych rozrywek 
kurortami Kassiopi i Sidari, ale też 
zacisznymi wioskami, jak Kalami. 
Jednym z najpiękniejszych miejsc jest 
Palaiokastritsa z pięknymi żwirowymi 
plażami, lazurowym morzem i wielo-
ma zatoczkami otoczonymi wysokimi 
skałami i dostępnymi tylko od strony 
morza. Za to południe Korfu jest mniej 
górzyste i znajduje się tu kilka kuror-
tów wypoczynkowych. 
Jeżeli szukasz bogatego życia nocne-
go dobrym wyborem będzie Benitses 
i Kavos, gdzie można bawić się do 
białego rana, a w dzień leniuchować 
na plaży. W tej części wyspy znajduje 
się też Myrtiotissa – niegdyś uważana 
za najpiękniejszą plażę świata. 
Kto chce zobaczyć prawdziwe cuda 
natury, powinien wybrać się w okolice 
Sidari. Miejscowość słynie z Kanału 
Miłości, gdzie błękit wody w bajeczny 
sposób współgra z bielą wapiennych 
ścian. Amatorów kąpieli tutaj nie 
brakuje, tym bardziej, że jak głosi 
miejscowa legenda pannom gwaran-
tują one udany związek, zaś parom 
dozgonną miłość.
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 Wakacje w iście cesarskim stylu 
Korfu jest również stolicą wyspy i przypomina włoskie miasteczko 
z okresu średniowiecza. Żółte dachówki, wąskie uliczki, do tego 
górująca nad miastem XI wieczna forteca oraz port to główne 
atrakcje miasta. Wyspa została skolonizowana w połowie VIII w. p.n.e. 
przez Korynt, a rywalizacja z miejscową ludnością stała się przyczyną 
wojny peloponeskiej. 
Wyspa znajdowała się kolejno pod władaniem Rzymu, Bizancjum, 
Wenecji i Turcji Osmańskiej. Na początku XIX w. wchodziła w skład 
Republiki Siedmiu Wysp, a po Kongresie wiedeńskim przeszła pod 
panowanie Anglii. Stała się wtedy popularnym miejscem wypoczyn-
kowym zamożnych Europejczyków – głównie Francuzów, Włochów 
i Austriaków. Z tych czasów pochodzą pałace należące niegdyś do 
rodów di Savoia czy Habsburgów.
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Kilometry zjawiskowych plaż, bajkowe zatoki 
o fantazyjnych kształtach, ogrody cytrusowe, gaje 

oliwne, winnice, monastyry, bogata historia regionu, 
oraz Grecy - przyjaźni i skorzy do zabawy, to kilka 

z tutejszych atrakcji.

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 fascynują-
cego projektu jest ponoć ulubiona 
przez cesarzową postać Umierające-
go Achillesa dłuta Ernsta Herstera. 
Cały kompleks udostępniony jest do 
zwiedzania.

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

ulubione
miejsca

ków i skał, a w głębi morza, okręt Ody-
seusza, który podobno kiedyś został tu 
zamieniony w kamień.

Cesarska rezydencja
Jedną z większych atrakcji turystycz-
nych Korfu jest okazały pałac Achllion, 
niedaleko Gastouri. Budowlę otacza 
bujny zielony ogród. Niegdyś należał 
on do Elżbiety Bawarskiej, cesarzo-
wej Austrii i królowej Węgier, żony 
Franciszka Józefa I, znanej pod przydo-
mkiem Sissi. W tarasowych ogrodach 
w cieniu cyprysów i palm podziwiać 

 Wakacyjne wybrzeże
Turyści przyjeżdżający na Korfu naj-
częściej wybierają hotele znajdujące 
się na północno wschodnim „wakacyj-
nym wybrzeżu” wyspy, z pulsującymi 
w rytmie wakacyjnych rozrywek 
kurortami Kassiopi i Sidari, ale też 
zacisznymi wioskami, jak Kalami. 
Jednym z najpiękniejszych miejsc jest 
Palaiokastritsa z pięknymi żwirowymi 
plażami, lazurowym morzem i wielo-
ma zatoczkami otoczonymi wysokimi 
skałami i dostępnymi tylko od strony 
morza. Za to południe Korfu jest mniej 
górzyste i znajduje się tu kilka kuror-
tów wypoczynkowych. 
Jeżeli szukasz bogatego życia nocne-
go dobrym wyborem będzie Benitses 
i Kavos, gdzie można bawić się do 
białego rana, a w dzień leniuchować 
na plaży. W tej części wyspy znajduje 
się też Myrtiotissa – niegdyś uważana 
za najpiękniejszą plażę świata. 
Kto chce zobaczyć prawdziwe cuda 
natury, powinien wybrać się w okolice 
Sidari. Miejscowość słynie z Kanału 
Miłości, gdzie błękit wody w bajeczny 
sposób współgra z bielą wapiennych 
ścian. Amatorów kąpieli tutaj nie 
brakuje, tym bardziej, że jak głosi 
miejscowa legenda pannom gwaran-
tują one udany związek, zaś parom 
dozgonną miłość.
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nięcie 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.

ALBANIA
ODKRYJ NIEZNANE 
Niepowtarzalna 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. Przewidziano 
zwiedzanie antycznego teatru, łaźni rzymskich 
i pozostałości świątyń. Przejazd nad jeziorem, które 
słynie z hodowli małży. Lunch i czas wolny w mie-
ście Saranda.

Górzyste Korfu to najbardziej zielona z greckich 
wysp, opiewana w poematach Homera, zachwyca 
swoją naturalną urodą. Poczuj niecodzienną 
atmosferę tego miejsca i na własne oczy zobacz 
skąd natchnienie czerpali starożytni filozofowie.
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284 PALEO ART NOUVEAU 4 X X

286 HELLINIS HOTEL 3 X X

288 POPI STAR 3 X

289 ISLAND BEACH 3 X X
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Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne

WIZYTA U CESARZOWEJ SISSI
Całodniowa wycieczka do najpiękniejszych 
i najciekawszych zakątków wyspy. Przejazd 
do Gastouri, gdzie znajduje się wspaniały 
pałac Achillion. Dawna letnia rezydencja 
Sissi, cesarzowej Austrii, słynie z pięknych 
ogrodów z imponującą kolekcją rzeźb 
przedstawiających greckich bogów, mę-
drców 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 za-
toczkach lub lunch. Przejazd do Bella Vista 
– punktu widokowego, skąd roztacza się 
wspaniały widok na zachodnie wybrzeże. 
W drodze powrotnej degustacja likierów 
z kumkwatu.

REJS NA RAJSKĄ PLAŻĘ
Całodniowa wspaniała wakacyjna wy-
cieczka: słońce, morski wiatr, orzeźwiająca 
kąpiel i niesamowite widoki zachodniego 
wybrzeża. Przejazd do przepięknej krajo-
brazowo zatoki Paleokastritsa i przepły-
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Przedstawione wycieczki mają charakter orientacyjny, pełna oferta, programy i ceny dostępne są u przedstawiciela Coral Travel Poland w miejscu wakacji.

PAŁAC ACHILLION
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nięcie 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.

ALBANIA
ODKRYJ NIEZNANE 
Niepowtarzalna 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. Przewidziano 
zwiedzanie antycznego teatru, łaźni rzymskich 
i pozostałości świątyń. Przejazd nad jeziorem, które 
słynie z hodowli małży. Lunch i czas wolny w mie-
ście Saranda.

Górzyste Korfu to najbardziej zielona z greckich 
wysp, opiewana w poematach Homera, zachwyca 
swoją naturalną urodą. Poczuj niecodzienną 
atmosferę tego miejsca i na własne oczy zobacz 
skąd natchnienie czerpali starożytni filozofowie.
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PALEO ART NOUVEAU
Urokliwie zlokalizowany hotel na wzgórzu z malowniczym widokiem na 
zatokę Paleokastritsa, która jest jednym z najpiękniejszych miejsc na Kor-
fu. 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.
Na terenie hotelu: restauracja, 3 bary, basen 
odkryty, taras słoneczny.

PLAŻA
300 m o hotelu, publiczna, piaszczysto-
żwirowa, 150 m długości. Do plaży zejście 
po schodach i przejście przez ulicę. Leżaki, 
parasole, ręczniki plażowe.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym 
i w 20 bugalowach. Wyposażone w klimatyzację 
indywidualną, sejf, TV, lodówkę, łazienkę, balkon 
lub taras.
Typy pokoi: 
 ∞ standardowe dla max. 3 os.
 ∞ executive dla max. 4 os.
 ∞ bungalow dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 bary
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski
 ∞ lody oraz podwieczorek

 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Śniadanie i obiadokolacja 
Tylko śniadanie

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje
 ∞ aerobik
 ∞ jacuzzi
 ∞ koszykówka, siatkówka
 ∞ badminton
 ∞ rzutki, cymbergaj
 ∞ sporty wodne na plaży

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

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

Paleokastritsa, ok. 2 km do centrum miejscowości, 
25 km od miasta Korfu. Przystanek autobusowy 
obok hotelu, 20 km od lotniska

ALL INCLUSIVE

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

285285coralove lato

G
R

E
C

JA
 | 

K
o

rf
u

O_286-291_GRECJA_Korfu_2019_vo_03.indd   285 29/11/2018   16:01

Przykładowy pokój

284

G
R

E
C

JA
 | 

K
o

rf
u

O_286-291_GRECJA_Korfu_2019_vo_03.indd   284 27/11/2018   17:56

284



PALEO ART NOUVEAU
Urokliwie zlokalizowany hotel na wzgórzu z malowniczym widokiem na 
zatokę Paleokastritsa, która jest jednym z najpiękniejszych miejsc na Kor-
fu. 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.
Na terenie hotelu: restauracja, 3 bary, basen 
odkryty, taras słoneczny.

PLAŻA
300 m o hotelu, publiczna, piaszczysto-
żwirowa, 150 m długości. Do plaży zejście 
po schodach i przejście przez ulicę. Leżaki, 
parasole, ręczniki plażowe.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym 
i w 20 bugalowach. Wyposażone w klimatyzację 
indywidualną, sejf, TV, lodówkę, łazienkę, balkon 
lub taras.
Typy pokoi: 
 ∞ standardowe dla max. 3 os.
 ∞ executive dla max. 4 os.
 ∞ bungalow dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 bary
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski
 ∞ lody oraz podwieczorek

 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Śniadanie i obiadokolacja 
Tylko śniadanie

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje
 ∞ aerobik
 ∞ jacuzzi
 ∞ koszykówka, siatkówka
 ∞ badminton
 ∞ rzutki, cymbergaj
 ∞ sporty wodne na plaży

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

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

Paleokastritsa, ok. 2 km do centrum miejscowości, 
25 km od miasta Korfu. Przystanek autobusowy 
obok hotelu, 20 km od lotniska

ALL INCLUSIVE

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1971 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, 
recepcja, sejf w recepcji, basen odkryty.

PLAŻA
600 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-
żwirowa, 150 m długości. Leżaki, parasole 
i ręczniki. Dojście do plaży ulicą i schodami.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym. 
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, 
minilodówkę, TV, łazienkę, balkon lub bez 
balkonu.
Typy pokoi:
 ∞ single
 ∞ twin dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 bary
All Inclusive 
 ∞ śniadanie
 ∞ obiad
 ∞ kolacja
 ∞ przekąski
 ∞ podwieczorek
 ∞ wybrane lokalne napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe

Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ bilard
 ∞ masaż
 ∞ boisko do piłki nożnej

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

TYLKO 
U NAS

ALL INCLUSIVE

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

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS
 Lokalizacja:

Kanoni, 4 km od centrum miasta Korfu, 
2 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

Przykładowy pokój
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Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1971 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, 
recepcja, sejf w recepcji, basen odkryty.

PLAŻA
600 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-
żwirowa, 150 m długości. Leżaki, parasole 
i ręczniki. Dojście do plaży ulicą i schodami.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym. 
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, 
minilodówkę, TV, łazienkę, balkon lub bez 
balkonu.
Typy pokoi:
 ∞ single
 ∞ twin dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 bary
All Inclusive 
 ∞ śniadanie
 ∞ obiad
 ∞ kolacja
 ∞ przekąski
 ∞ podwieczorek
 ∞ wybrane lokalne napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe

Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ bilard
 ∞ masaż
 ∞ boisko do piłki nożnej

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

TYLKO 
U NAS

ALL INCLUSIVE

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

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS
 Lokalizacja:

Kanoni, 4 km od centrum miasta Korfu, 
2 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

Przykładowy pokój

287287coralove lato
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HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2006 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, pralnia, 
sejf w recepcji, 2 baseny odkryte. Klienci 
zakwaterowani w aneksach mogą korzystać 
z całej infrastruktury hotelu.

PLAŻA
Przy budynkach głównych, z aneksów dojście 
przez ulicę, wydzielona część plaży publicznej, 
piaszczysta. Leżaki, parasole.

POKOJE
Zlokalizowane w budynkach głównych i w kilku 
aneksach. Wyposażone w klimatyzację 
indywidualną, lodówkę, łazienkę, w wybranych 
pokojach balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ superior studio dla max 3 os.
 ∞ annex studio dla max 3 os.
 ∞ standard annex apartmanenty dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja, bary
Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie
Bez wyżywienia

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

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

DODATKOWE INFORMACJE
Hotel tylko dla dorosłych

ISLAND BEACH
Doskonale położony, w popularnym wśród turystów Kavos. Wygodne miej-
sce, aby spędzić wspaniałe wakacje i cieszyć się malowniczymi wschodami 
i zachodami słońca, ale również nocnym życiem Kavos. Hotel polecany jest 
parom lub grupie znajomych, którzy spragnieni są dobrej zabawy.

Przykładowy pokój

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ


 Lokalizacja:

350 m od centrum Kavos, 45 km od lotniska

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Hotel  
tylko dla 

dorosłych
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HOTEL
Kategoria lokalna: 2
Data otwarcia: 1987 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: 2 bary, sejf w recepcji, pralnia, 
taras słoneczny, basen odkryty.

PLAŻA
200 m od hotelu, publiczna, żwirowa. Dojście 
do plaży ulicą. Parasole i leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach głównych. 
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, TV, 
sejf, lodówkę, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
2 bary
Tylko śniadanie

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy
 ∞ rzutki

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

POPI STAR
Nieduży klimatyczny hotel w historycznej wiosce Gouvia w odległości 
krótkiego spaceru od wielu sklepów z pamiątkami, restauracji, minimar-
ketów, tawern, barów, w otoczeniu niezwykłego piękna zatoki Gouvia 
oraz Mariny. 

Przykładowy pokój

 ∞ WIFI GRATIS  Lokalizacja:

Gouvia, 8 km od lotniska i miasteczka Korfu

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2006 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, pralnia, 
sejf w recepcji, 2 baseny odkryte. Klienci 
zakwaterowani w aneksach mogą korzystać 
z całej infrastruktury hotelu.

PLAŻA
Przy budynkach głównych, z aneksów dojście 
przez ulicę, wydzielona część plaży publicznej, 
piaszczysta. Leżaki, parasole.

POKOJE
Zlokalizowane w budynkach głównych i w kilku 
aneksach. Wyposażone w klimatyzację 
indywidualną, lodówkę, łazienkę, w wybranych 
pokojach balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ superior studio dla max 3 os.
 ∞ annex studio dla max 3 os.
 ∞ standard annex apartmanenty dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja, bary
Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie
Bez wyżywienia

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

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

DODATKOWE INFORMACJE
Hotel tylko dla dorosłych

ISLAND BEACH
Doskonale położony, w popularnym wśród turystów Kavos. Wygodne miej-
sce, aby spędzić wspaniałe wakacje i cieszyć się malowniczymi wschodami 
i zachodami słońca, ale również nocnym życiem Kavos. Hotel polecany jest 
parom lub grupie znajomych, którzy spragnieni są dobrej zabawy.

Przykładowy pokój

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ


 Lokalizacja:

350 m od centrum Kavos, 45 km od lotniska

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Hotel  
tylko dla 

dorosłych
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Ciepła, krystalicznie czysta i turkusowa woda, 
piaszczyste plaże w zatokach otoczonych wysokimi 
białymi klifami, nurkowanie, pływanie z żółwiami, 

rozległe gaje oliwne, wspaniała kuchnia - oto czym 
kusi grecka wyspa Zakynthos. 

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

 Zatoka Navaggio 
Znakiem rozpoznawczym wyspy 
i jednocześnie jego fotograficznym 
symbolem jest oczywiście Zatoka 
Wraku. W ów zatoce znajduje się 
jedna z najbardziej malowniczych plaż 
w całej Grecji – plaża Navagio. Można 
się na nią dostać jedynie od strony 
morza, bowiem otaczają ją wysokie 
białe klify. A na środku białej plaży leży 
on... cały na „bordowo”, grzejący się 
w promieniach słońca już od lat, wrak 
statku „Panagiotis”.

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

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

ulubione
miejsca
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Wyspa Zakynthusa
Swoją nazwę zawdzięcza synowi mitycznego króla Dardanosa – 
Zakynthusowi. Królewicz, gdy tylko zjawił się na wyspie, został nią 
oczarowany. Zdecydował się osiąść na wyspie, rozwinąć ją oraz rozsła-
wić jej kulturę na inne kolonie Morza Śródziemnego. 
Starożytne monety znalezione w tym rejonie sugerują, że ludność ży-
jąca w czasach Zakynthusa czciła bogów Olimpu – głównie patronu-
jącego sztuce Apolla i opiekującą się łowiectwem Dianę, ze względu 
na zapierające dech w piersiach krajobraz wyspy oraz ilość zwierzyny 
łownej w tutejszych lasach. Na odnalezionych podczas wykopalisk 
monetach często powtarzającym się motywem był wizerunek Zakyn-
thusa z wężem, który według legendy, uwolnił wyspę od plagi tych 
zwierząt. Wyspa zachwyca szmaragdowym morzem, olśniewającą bielą 
skał oraz niebieskimi grotami.

Zakynthos
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HISTORIA | KULTURA | NATURA
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Ciepła, krystalicznie czysta i turkusowa woda, 
piaszczyste plaże w zatokach otoczonych wysokimi 
białymi klifami, nurkowanie, pływanie z żółwiami, 

rozległe gaje oliwne, wspaniała kuchnia - oto czym 
kusi grecka wyspa Zakynthos. 

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

 Zatoka Navaggio 
Znakiem rozpoznawczym wyspy 
i jednocześnie jego fotograficznym 
symbolem jest oczywiście Zatoka 
Wraku. W ów zatoce znajduje się 
jedna z najbardziej malowniczych plaż 
w całej Grecji – plaża Navagio. Można 
się na nią dostać jedynie od strony 
morza, bowiem otaczają ją wysokie 
białe klify. A na środku białej plaży leży 
on... cały na „bordowo”, grzejący się 
w promieniach słońca już od lat, wrak 
statku „Panagiotis”.

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

Wakacyjnym szlakiem
Stolicą wyspy jest miasto o tej samej nazwie, ale 
za turystyczne centrum wyspy uznawana jest 
miejscowość Laganas. Za sprawą licznych 
dyskotek, klubów, barów oraz tawern, gdzie 
możesz biesiadować delektując się wybor-
ną grecką kuchnią, miasto pulsuje życiem 
przez całą dobę. Z roku na rok rośnie również 
popularność miejscowości Tsivili, która może 
poszczycić się szeroką plażą i parkiem rozrywki 
Luna Fun Park, a na fanów wodnych szaleństw 
w miejscowości Sarakinado, czeka park wodny 
Water Village z kilkunastoma zjeżdżalniami oraz 
300 metrową sztuczną falą. 
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OLIMPIA
Całodzienna wycieczka na półwysep Peloponez, 
obejmująca zwiedzanie starożytnej Olimpii, gdzie 
odbyły się pierwsze igrzyska. Wczesnym rankiem 
wyjazd z hotelu, a następnie rejs promem do Ky-
llini na Peloponezie. Przejazd do Olimpii – zwie-
dzanie ruin i  muzeum. Będzie również czas na 
zwiedzanie, lunch i zakupy w centrum dzisiejsze-
go miasteczka.

ISLAND TOUR
Relaksująca wycieczka po wyspie, podczas której zo-
baczymy m.in. Klasztor Św. Dionizosa patrona Zakyn-

Białe klify, niezwykły koloryt morza, rozległe 
gaje oliwne, winnice, zalesione wzgórza, dzikie 
wybrzeża i piękne złociste plaże. Wyspa Zakynthos 
ma zaledwie 40 km długości i 20 km szerokości, 
ale atrakcji na niej co niemiara. Sam się przekonaj!

thos, wzgórze Bochali świetny punkt 
widokowy, Callinikos – winiarnię, gdzie 
skosztujemy lokalnego wina i poznamy 
etapy jego produkcji. Odwiedzimy rów-
nież Przylądek Skinari ze swymi słynny-
mi Błękitnymi Jaskiniami oraz Pottery 
Sigouros – zakład ceramiki wykorzystu-
jący techniki i wzory bizantyjskie.

REJS NA KEFALONIĘ
Całodzienna wycieczka na pobliską 
przepiękną wyspę Kefalonię. Cudowne, 
zapierające dech w  piersiach widoki, 
wyjątkowej urody plaże, małe wioski 
rybackie oraz wspaniałe turkusowe 
morze i laguny. Ponadto będzie okazja 
zobaczyć podziemne jezioro, jaskinie 
i stolicę wyspy Argostoli.

GRECJA

STAROŻYTNA OLIMPIA

NAVAGIO
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ZAKYNTHOS

294 SUNRISE HOTEL 4 X X

296 PLANOS APART HOTEL 3 X X 2-12

297 ADMIRAL ANNEX HOTEL 3 X X 2-12

298 COMMODORE HOTEL 3 X X 2-12

CARETTA-CARETTA

Planos Apart Hotel

Admiral Annex Hotel
Commodore Hotel

Sunrise Hotel

Zakyntos

Kalamaki

Laganas

Kampi

Alykes

Agios Nikolaos

M o r z e  J o ń s k i e

ZAKYNTHOS

LISTA HOTELI

295295coralove lato
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ZAKYNTHOS | NAVAGIO | ZATOKA LAGANAS | KEFALONIA | PELOPONEZ

Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne

NAVAGIO
BŁĘKITNE JASKINIE
Całodzienny rejs, podczas którego będzie 
czas na plażowanie, kąpiele oraz wizytę 
w  tzw. Zatoce Wraku. Na urokliwej plaży 
otoczonej wysokimi skałami, spoczywa wrak 
statku – najczęściej fotografowane miejsce 
na całym Zakynthos. Zatrzymamy się rów-
nież w Błękitnych Jaskiniach.

REJS NA SPOTKANIE 
Z CARETTA-CARETTA
Po opuszczeniu wakacyjnych resortów 
skierujemy swą uwagę na port Agios Sostis, 
usytuowany tuż przy pięknej, piaszczystej 
Zatoce Laganas. Tam wejdziemy na pokład 
łodzi, która zabierze nas w miły rejs. Jego 
celem jest oczywiście spotkanie z wielkimi 
żółwiami morskimi, z których słynie wyspa 
Zakynthos. Czy wiesz, że żółwie Caretta 
Caretta mogą osiągnąć nawet do 1,2 metra 
długości i ważyć 100 kg! Udamy się również 
w pobliże malowniczej wysepki w kształcie 
żółwia, noszącej nazwę Marathonisi. Pod-
czas tego rejsu zatrzymamy się, aby popły-
wać i ponurkować w turkusowo-błękitnej 
wodzie.
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Przedstawione wycieczki mają charakter orientacyjny, pełna oferta, programy i ceny dostępne są u przedstawiciela Coral Travel Poland w miejscu wakacji.

ZATOKA LAGANOS
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OLIMPIA
Całodzienna wycieczka na półwysep Peloponez, 
obejmująca zwiedzanie starożytnej Olimpii, gdzie 
odbyły się pierwsze igrzyska. Wczesnym rankiem 
wyjazd z hotelu, a następnie rejs promem do Ky-
llini na Peloponezie. Przejazd do Olimpii – zwie-
dzanie ruin i  muzeum. Będzie również czas na 
zwiedzanie, lunch i zakupy w centrum dzisiejsze-
go miasteczka.

ISLAND TOUR
Relaksująca wycieczka po wyspie, podczas której zo-
baczymy m.in. Klasztor Św. Dionizosa patrona Zakyn-

Białe klify, niezwykły koloryt morza, rozległe 
gaje oliwne, winnice, zalesione wzgórza, dzikie 
wybrzeża i piękne złociste plaże. Wyspa Zakynthos 
ma zaledwie 40 km długości i 20 km szerokości, 
ale atrakcji na niej co niemiara. Sam się przekonaj!

thos, wzgórze Bochali świetny punkt 
widokowy, Callinikos – winiarnię, gdzie 
skosztujemy lokalnego wina i poznamy 
etapy jego produkcji. Odwiedzimy rów-
nież Przylądek Skinari ze swymi słynny-
mi Błękitnymi Jaskiniami oraz Pottery 
Sigouros – zakład ceramiki wykorzystu-
jący techniki i wzory bizantyjskie.

REJS NA KEFALONIĘ
Całodzienna wycieczka na pobliską 
przepiękną wyspę Kefalonię. Cudowne, 
zapierające dech w  piersiach widoki, 
wyjątkowej urody plaże, małe wioski 
rybackie oraz wspaniałe turkusowe 
morze i laguny. Ponadto będzie okazja 
zobaczyć podziemne jezioro, jaskinie 
i stolicę wyspy Argostoli.

GRECJA
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ZAKYNTHOS

294 SUNRISE HOTEL 4 X X

296 PLANOS APART HOTEL 3 X X 2-12

297 ADMIRAL ANNEX HOTEL 3 X X 2-12

298 COMMODORE HOTEL 3 X X 2-12

CARETTA-CARETTA

Planos Apart Hotel

Admiral Annex Hotel
Commodore Hotel

Sunrise Hotel

Zakyntos

Kalamaki

Laganas

Kampi

Alykes

Agios Nikolaos

M o r z e  J o ń s k i e

ZAKYNTHOS

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

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

Tsilivi, 500 m od centrum miejscowości, 
4 km od miasta Zakyntos,  
8 km od lotniska

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, sejf 
w recepcji, basen odkryty. 

PLAŻA
900 m od hotelu, publiczna, piaszczysta 
z łagodnym zejściem do wody, 200 m długości. 
Odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi.  
Do plaży kursuje bus hotelowy. Parasole i leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane są w 4 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf, 
minibar, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:

∞ standardowe dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, bilard

DODATKOWE INFORMACJE
Hotel tylko dla dorosłych

ALL INCLUSIVE

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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Hotel  

tylko dla 

dorosłych

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

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

Tsilivi, 500 m od centrum miejscowości, 
4 km od miasta Zakyntos,  
8 km od lotniska

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, sejf 
w recepcji, basen odkryty. 

PLAŻA
900 m od hotelu, publiczna, piaszczysta 
z łagodnym zejściem do wody, 200 m długości. 
Odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi.  
Do plaży kursuje bus hotelowy. Parasole i leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane są w 4 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf, 
minibar, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:

∞ standardowe dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, bilard

DODATKOWE INFORMACJE
Hotel tylko dla dorosłych

ALL INCLUSIVE

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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ADMIRAL ANNEX HOTEL 
Wraz z dwoma sąsiednimi hotelami tworzy kompleks, gdzie Goście mogą 
wzajemnie korzystać z oferty rozrywkowej. Admiral jest doskonałą bazą 
wypadową dla turystów nastawionych na zwiedzanie, jak i  dla rodzin 
z dziećmi, dla których są przygotowane liczne animacje.

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1994 r. Odnowiony w 2018 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, basen 
odkryty. Kompleks hotelowy usytuowany na 
wzgórzu, składający się z 3 hoteli: Commodore, 
Admiral oraz Captain’s. Goście hotelu Admiral 
Annex mogą korzystać z infrastruktury 
wszystkich hoteli. 

PLAŻA
300 m od hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, żwirowa. Parasole i leżaki. Dojście do 
plaży ulicą. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym 
i w 3 aneksach. Wyposażone w klimatyzację, TV, 
telefon, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ apartamenty dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bary
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja, lody, przekąski
 ∞ wybrane lokalne napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ rzutki, miniboisko do piłki nożnej
 ∞ tenis stołowy, jacuzzi
 ∞ animacje
 ∞ dyskoteka, siatkówka plażowa, bilard

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik, plac zabaw
 ∞ miniklub dla dzieci w wieku 
5-12 lat w hotelu Captain’s

 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
 ∞ animacje, łóżeczko dla dziecka do 2 lat

 ∞ ALL INCLUSIVE

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

 Lokalizacja:

Argassi,  
ok. 4 km od miasta Zakynthos, 
ok. 6 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

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

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2003 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, recepcja, sejf 
w recepcji, pralnia, basen odkryty.

PLAŻA
150 m od hotelu, publiczna - 1500 m długości, 
piaszczysta. Przejście do plaży przez ulicę. 
Parasole i leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, aneks 
kuchenny, zestaw do parzenia kawy i herbaty, 
lodówkę, TV, telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ apartamenty dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski, lody
 ∞ wybrane lokalne napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje , tenis stołowy, szachy, rzutki
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ wieczorki tematyczne w parku 
wodnym w wybrane dni tygodnia

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

 ∞ ALL INCLUSIVE

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

 Lokalizacja:

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

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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ADMIRAL ANNEX HOTEL 
Wraz z dwoma sąsiednimi hotelami tworzy kompleks, gdzie Goście mogą 
wzajemnie korzystać z oferty rozrywkowej. Admiral jest doskonałą bazą 
wypadową dla turystów nastawionych na zwiedzanie, jak i  dla rodzin 
z dziećmi, dla których są przygotowane liczne animacje.

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1994 r. Odnowiony w 2018 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, basen 
odkryty. Kompleks hotelowy usytuowany na 
wzgórzu, składający się z 3 hoteli: Commodore, 
Admiral oraz Captain’s. Goście hotelu Admiral 
Annex mogą korzystać z infrastruktury 
wszystkich hoteli. 

PLAŻA
300 m od hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, żwirowa. Parasole i leżaki. Dojście do 
plaży ulicą. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym 
i w 3 aneksach. Wyposażone w klimatyzację, TV, 
telefon, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ apartamenty dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bary
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja, lody, przekąski
 ∞ wybrane lokalne napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ rzutki, miniboisko do piłki nożnej
 ∞ tenis stołowy, jacuzzi
 ∞ animacje
 ∞ dyskoteka, siatkówka plażowa, bilard

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik, plac zabaw
 ∞ miniklub dla dzieci w wieku 
5-12 lat w hotelu Captain’s

 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
 ∞ animacje, łóżeczko dla dziecka do 2 lat

 ∞ ALL INCLUSIVE

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

 Lokalizacja:

Argassi,  
ok. 4 km od miasta Zakynthos, 
ok. 6 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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COMMODORE HOTEL
Kompleks hotelowy usytuowany na wzgórzu, polecany zarówno rodzi-
nom z dziećmi, jak i grupom przyjaciół. W zlokalizowanym niedaleko 
centrum miejscowości Argassi na przyjeżdżających czekają bary i kli-
matyczne tawerny, gdzie poznać można lokalną atmosferę. 

 ∞ ALL INCLUSIVE

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

 Lokalizacja:

Argassi,  
300 m od Argassi,  
4 km do miasta Zakyntos,  
6 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony w 2018 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, basen 
odkryty. Kompleks hotelowy usytuowany na 
wzgórzu, składający się z 3 hoteli: Commodore, 
Admiral oraz Captain’s. Goście hotelu 
Commodore mogą korzystać z infrastruktury 
wszystkich hoteli.

PLAŻA
400 m od hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, żwirowa. Dojście do plaży ulicą. 
Parasole i leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym 
i 2 aneksach. Wyposażone w klimatyzację, TV, 
telefon, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody
∞ pakiety dla nowożeńców
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 

INTERNET
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, dyskoteka
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ jacuzzi

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 5-11 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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COMMODORE HOTEL
Kompleks hotelowy usytuowany na wzgórzu, polecany zarówno rodzi-
nom z dziećmi, jak i grupom przyjaciół. W zlokalizowanym niedaleko 
centrum miejscowości Argassi na przyjeżdżających czekają bary i kli-
matyczne tawerny, gdzie poznać można lokalną atmosferę. 

 ∞ ALL INCLUSIVE

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

 Lokalizacja:

Argassi,  
300 m od Argassi,  
4 km do miasta Zakyntos,  
6 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony w 2018 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, basen 
odkryty. Kompleks hotelowy usytuowany na 
wzgórzu, składający się z 3 hoteli: Commodore, 
Admiral oraz Captain’s. Goście hotelu 
Commodore mogą korzystać z infrastruktury 
wszystkich hoteli.

PLAŻA
400 m od hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, żwirowa. Dojście do plaży ulicą. 
Parasole i leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym 
i 2 aneksach. Wyposażone w klimatyzację, TV, 
telefon, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody
∞ pakiety dla nowożeńców
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 

INTERNET
∞ Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, dyskoteka
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ jacuzzi

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 5-11 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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  Kuchnia łącząca słowiańską obfitość 
i bałkański smak

  Hotele All Inclusive w przystępnej cenie
  Bogactwo zabytków i przyrodniczych atrakcji 
  Złote, piaszczyste plaże
  Przełomy rzeczne i piękne formy krasowe

POWODY, ABY ODWIEDZIĆ BUŁGARIĘ

SŁONECZNY BRZEG | ZŁOTE PIASKI

Bułgaria
Złote wybrzeże

Ten złoty kraj oferuje tak wiele za tak niewiele.
Złote plaże ciągnące się kilometrami, niezawodna 
pogoda, lokalne specjały, pyszne wino, wielowie-
kowa historia i wciąż żywy folklor to tylko zapo-
wiedź wspaniałej wakacyjnej przygody w Bułgarii.

RIWIERA

OLIMPIJSKA
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powietrza w nocy 18° 19° 20° 21° 22° 23° 23° 24° 23° 22° 21° 20

średnia  
temp. wody 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 24° 23° 22° 21°

liczba godzin  
słonecznych 8 8 9 10 11 13 12 12 11 10 9 9

B
U

ŁG
A

R
IA

301301coralove lato

O_300-309 Philo Bulgaria.indd   301 30/11/2018   13:55

300

O_300-309 Philo Bulgaria.indd   300 30/11/2018   13:55

300



  Kuchnia łącząca słowiańską obfitość 
i bałkański smak
  Hotele All Inclusive w przystępnej cenie
  Bogactwo zabytków i przyrodniczych atrakcji 
  Złote, piaszczyste plaże
  Przełomy rzeczne i piękne formy krasowe

POWODY, ABY ODWIEDZIĆ BUŁGARIĘ

SŁONECZNY BRZEG | ZŁOTE PIASKI
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Temperament i styl życia Bułgarów jest nam bliski.Słowiańska otwartość

Jedz, pij, tańcz i… słuchaj
I tu ważna uwaga dla turystów odwie-
dzających Bułgarię. Możecie zjechać ten 
kraj wzdłuż i wszerz, wziąć udział w wielu 
wycieczkach, poznając przy tym najciekaw-
sze zabytki i odwiedzając najpiękniejsze 
miejsca, ale jeśli naprawdę chcecie poznać 
mieszkańców tego kraju, musicie usiąść 
z nimi do stołu i poddać się atmosferze 
towarzyszącej tej jedynej w swoim rodzaju 
zabawie. A potem powtórzyć to jeszcze raz! 
Bułgarskie biesiady potra� ą trwać wiele 
godzin. Nic dziwnego, że w tym czasie na 
stole pojawia się niezliczona ilość jedzenia 
– od podawanych na zimno i ciepło 
warzyw (królują pomidor i papryka), przez 
sery, mięsa i wypieki, na serwowanych na 
ciepło warzywno-mięsnych daniach głów-
nych kończąc. Jedzeniu towarzyszy całkiem 
smaczne białe, czerwone i coraz popu-
larniejsze różowe wino. A dla miłośników 
mocniejszych trunków na stole znajdzie 

się popularna rakija, robiona w Bułgarii 
niemal ze wszystkich owoców. Pamiętajmy, 
że wznosząc tamtejszy toast – Na zdrave! 
– stukając się kieliszkami czy szklankami 
należy, zgodnie ze zwyczajem i dobrym 
wychowaniem, patrzeć drugiej osobie 
w oczy. W przeciwnym wypadku może 
ona uznać, że nie jesteście szczerzy. Żeby 
jednak nie popaść w zbytni błogostan nale-
ży ruszyć z miejscowymi do tańca. Bułgaria 
słynie z miłości do tańców korowodowych. 
Najpopularniejszym z nich jest horo, koro-
wód przypominający łańcuch utworzony 
przez trzymających się za ręce tancerzy. 
Horo może zamykać się w kółeczku lub 
być wężykiem przyjmującym różne formy 
i kształty według fantazji prowadzącego. 
Miejscowi dumni są szczególnie ze swych 
znanych na całym świecie folkowych 
chórów kobiecych. Warto posłuchać 
i czerpać przyjemność z obcowania 
z tym niezwykłym śpiewem.

Bułgarskie wina 
z roku na rok 
zyskują coraz 
lepszą opinię 
miłośników 
tego napoju.
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Jeśli szukacie kontaktu z bratnią duszą
i niepowtarzalnego nadmorskiego 
klimatu, odwiedźcie ten kraj!

Wspólne korzenie 
Słowiańska otwartość, gościnność i szczerość mieszają się tu z bałkańskim temperamentem 
oraz specy� czną dla kultury śródziemnomorskiej a� rmacją życia. Dzięki temu spotkanie 
z mieszkańcami Bułgarii to niepowtarzalne i niezapomniane przeżycie. Gościnni i otwar-
ci Bułgarzy z chęcią chwalą się urokiem oraz bogactwem swojego kraju, dzieląc się nim 
z przybyszami. Starają się przy tym w atrakcyjnej formie przybliżyć turystom niespotykane 
w innych krajach zwyczaje i tradycje.

Ceramika ludowa to dobry 
pomysł na pamiątkę z wyjazdu.

Słowiańska otwartość

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

DOBRZE WIEDZIEĆ

LUDZIE |  HISTORIA |  TRADYCJA |  OBYCZA JE

Płowdiw 
jest jednym 
z bardziej 
malow-
niczych 
miasteczek
Bułgarii.

Bułgarskie skarby
Bułgarzy włożyli sporo wysiłku, by 
przekonać turystów do spędzania 
wakacji w ich ojczyźnie. I od po-
czątku byli skazani na sukces, bo jak 
nie zachwycić się krajem, w którym 
ciepłe, kojące wody Morza Czar-
nego obmywają długie, piaszczy-
ste plaże, malownicze przełomy 
rzek oczarowują, a wypełniona 
magicznymi zapachami Dolina Róż 
zachwyca? Jak nie docenić bogac-
twa zabytków z różnych epok? Jak 
nie zakochać się w kuchni łączącej 
słowiańskie bogactwo i śródziem-
nomorską lekkość przyprawioną 
orientalnymi smakami? Jak nie 
docenić wspaniałych kąpielisk 
i hoteli przygotowanych zarówno 
dla chcących przeżyć wakacje 
z przygodą, jak i tych, którzy wolą 
je spędzić w formule all inclusive, 
nie wydając przy tym zbyt dużych 
pieniędzy? Jak nie polubić gospo-
darzy, zapewniających gościom do-
mową wręcz atmosferę? To właśnie 
są skarby, z których Bułgarzy mogą 
być dumni. 

Słodki odpoczynek
Bułgarzy twierdzą, że jak pracować to porządnie, a jak się bawić to na całego. Ukuli 
nawet na tę okazję specjalne powiedzenie: „Bez pracy odpoczynek niesłodki”. Lubią 
więc spotykać się z rodziną lub przyjaciółmi, by wspólnie celebrować wolny czas. 
A do świetnej zabawy potrzebują, oprócz dobrego humoru i towarzystwa, jeszcze 
smacznego jedzenia, wybornego napitku oraz muzyki skłaniającej do śpiewu i tańca. 
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Różana kraina 
słońca

Ojczyzna jogurtów 
i długowieczność
Bułgarzy żyją dłużej niż inne narody. 
Według naukowców to zasługa niskiego 
poziomu stresu, regularnej aktywności 

Czarnomorskie plaże od dawna cieszą się 
zasłużoną sławą, a dziś Bułgaria przeżywa 
prawdziwy renesans. I  nie ma się czemu 
dziwić. Unikalna architektura porośnięta 
winoroślami ujawnia zamiłowanie do tra-
dycji i folkloru oraz pięknie komponuje się 
ze złotym piaskiem i błękitem nieba. Zobacz-
cie sami jaka ona jest piękna. Oto Bułgaria 
właśnie!

Lato usłane różami 
Bułgaria słynie z produkcji olejku różanego, 
który wykorzystuje się w wielu gatunkach 
perfum m.in. słynnych Chanel No 5. Nawet 
połowa światowych zasobów tego aroma-
tycznego  olejku pochodzi właśnie stąd. 
Wśród wzgórz Starej Płaniny leży malowni-
cza Dolina Róż, gdzie późną wiosną kwitną 
całe plantacje tych kwiatów, a pola usłane 
różami ciągną się aż po horyzont.
O wschodzie słońca kwiaty pachną najmoc-
niej i  właśnie wtedy należy je zbierać, co 
ważne tylko ręcznie. Nic dziwnego, że Buł-
garzy kochają róże, które już od XVIII wieku 
są ich towarem eksportowym. W czerwcu 
w miejscowości Kazanłyk odbywa się huczny 
Festiwal Róż, podczas którego najpiękniej-
szym dziewczętom nadaje się tytuł ,,Carica 
Roza”, czyli Królowej Róż.

fizycznej oraz... bakterii zawartych w bułgar-
skich jogurtach.
W 1905 roku bułgarski mikrobiolog Stamen 
Grigorov odkrył bułgarską odmianę bakterii, 
której do dziś używa się przy produkcji jo-
gurtów na całym świecie. Bułgarzy używają 
jogurtów praktycznie do wszystkiego - jako 
orzeźwiający napój z wodą i lodem, mleczną 
przekąskę, a także przyprawę do wielu po-
traw. Mieszkańcy tego kraju lubią uprawiać 
sport, zdrowo się odżywiają, a do życia pod-
chodzą wyjątkowo pozytywnie. Dlatego też 
stulatkowie w tym kraju nikogo nie dziwią.

Zagłębie archeologiczne
Bułgaria to jeden z najstarszych europejskich 
krajów i może poszczycić się niezwykłym do-
robkiem kulturowym. Jest trzecim w Europie 
krajem pod względem wartości zabytków 
archeologicznych. Założona ponad 3000 lat 
temu osada Nessebar jest perłą bałkańskiej 
architektury i rezerwatem archeologicznym 
wpisanym na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Kraj słynie także z ogromnej ilości 
świątyń, zwanych tutaj monastyrami rozsia-

nymi po całym kraju. Największy i naj-
słynniejszy z nich to Monastyr Rylski, 

położony u stóp masywu Riła.

TANIEC | KULTURA | TRADYCJA

l W nocy z 30 czerwca na 1 lipca obchodzony jest ciekawy zwyczaj, 
tzw. July Morning. Na wybrzeżu Morza Czarnego zbierają się grupy 
ludzi by wspólnie bawić się i oglądać wschód słońca. Przyjmuje 
się, że należyte przywitanie 1-lipcowego słońca przynosi duchowe 
oczyszczenie.
l Królestwo róż, zapachów i Chanel No 5. Kraj słynie z produkcji 
olejku różanego zwanego płynnym złotem. Towary w Bułgarii 
powinny być różane: kremy, mydełka, balsamy, słodycze, miody 
a nawet alkohole.
l To właśnie tutaj w górach Rodopach urodził się Orfeusz znany 
mitologiczny śpiewak i poeta.
l Najstarszy na świecie złoty skarb liczący około 6000 lat został 
znaleziony w Warnie.
l Kiedy mówisz „tak”, kręcisz na „nie”. Tutaj ten prosty gest 
odczytywany jest zgoła inaczej niż w większości innych narodów. 
Dobrze to wiedzieć aby uniknąć nieporozumień.

CZY WIECIE, ŻE...

BUŁGARIA
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Tak smakuje  
Bułgaria

Kulinarna oferta Bułgarii zaskakuje róż-
norodnością, zaznaczają się tu wpływy 
smaków słowiańskich, greckich, tureckich 
czy włoskich. Świetnie wyraża to popular-
ne powiedzenie” Dobrata chrana sama se 
chwali”, co oznacza: „dobre jedzenie samo 
się chwali”. Obowiązkowym punktem buł-
garskiego menu jest dobrze już znana sa-
łatka szopska przyrządzona z pokrojonych 
pomidorów, ogórków i papryki, w polewie 
z octu winnego i oleju, posypaną startym 
białym serem i natką pietruszki.
Na upalny dzień idealny będzie tarator, 
czyli chłodnik doprawiony kroplą oliwy, 
naturalnym jogurtem, siekanymi ogórka-
mi, czosnkiem i orzechami włoskimi, jako 
aperitif polecamy kieliszek  rakiji z wino-
gron, śliw lub moreli.

Bułgarski street Food
Bułgarzy lubią przysiąść na ławeczce z pa-
pierowym rożkiem prażonych pestek sło-
necznika i obserwować toczące się dookoła 
życie. Warto skosztować lokalnych ulicz-
nych potraw, bo smakowitych pokus jest 
tu naprawdę wiele.
Zapachem kusi musaka, czyli zapiekanka 
z mielonego mięsa z dodatkiem warzyw. 

Dużą popularnością cieszy się kebabcze-
ta - to taki bałkański sznycelek na paty-
ku przyrządzony z mielonego mięsa najle-
piej z baraniny z przyprawami i upieczony 
na grillu.
Obowiązkowym przysmakiem jest tikwe-
nik, którego cieniutkie, lekko chrupiące 
ciasto skrywa przepyszny dyniowy farsz, 
z dodatkiem orzechów doprawiony szczo-
drze cynamonem. 
Banica to tradycyjne danie przyrządzone 
z ciasta filo z nadzieniem ze słonego sera. 
Możemy zajadać się nią również z nadzie-
niem z pora, szpinaku, dyni, czy kapusty. 
Warto wstąpić do ulicznej baniczarnicy, 
czyli tutejszej piekarni i przyjrzeć się jak 
piekarz przyrządza banicę zręcznie obra-
cając ciasto nad głową. 
Uliczne piekarnie oferują rozmaite słodko-
ści: pachnące gewreki, czyli precle posypa-
ne cukrem i sezamem, milinki - drożdżowe 
bułeczki przyprószone cukrem pudrem czy 
kifli - słodkie rogaliki ze słodką marmoladą. 
Skosztuj bałkańskich przysmaków bo tutaj 
naprawdę jest w czym wybierać! Tarator

Orzeźwiająca przekąska na gorące 
dni podawana z dodatkiem ogórka 
i orzechów włoskich

KULTURA | KUCHNIA | TRADYCJA
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Sałatka szopska to 
bałkański przepis na 

zdrowie i urodę
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Różana kraina 
słońca
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Bułgaria słynie z produkcji olejku różanego, 
który wykorzystuje się w wielu gatunkach 
perfum m.in. słynnych Chanel No 5. Nawet 
połowa światowych zasobów tego aroma-
tycznego  olejku pochodzi właśnie stąd. 
Wśród wzgórz Starej Płaniny leży malowni-
cza Dolina Róż, gdzie późną wiosną kwitną 
całe plantacje tych kwiatów, a pola usłane 
różami ciągną się aż po horyzont.
O wschodzie słońca kwiaty pachną najmoc-
niej i  właśnie wtedy należy je zbierać, co 
ważne tylko ręcznie. Nic dziwnego, że Buł-
garzy kochają róże, które już od XVIII wieku 
są ich towarem eksportowym. W czerwcu 
w miejscowości Kazanłyk odbywa się huczny 
Festiwal Róż, podczas którego najpiękniej-
szym dziewczętom nadaje się tytuł ,,Carica 
Roza”, czyli Królowej Róż.

fizycznej oraz... bakterii zawartych w bułgar-
skich jogurtach.
W 1905 roku bułgarski mikrobiolog Stamen 
Grigorov odkrył bułgarską odmianę bakterii, 
której do dziś używa się przy produkcji jo-
gurtów na całym świecie. Bułgarzy używają 
jogurtów praktycznie do wszystkiego - jako 
orzeźwiający napój z wodą i lodem, mleczną 
przekąskę, a także przyprawę do wielu po-
traw. Mieszkańcy tego kraju lubią uprawiać 
sport, zdrowo się odżywiają, a do życia pod-
chodzą wyjątkowo pozytywnie. Dlatego też 
stulatkowie w tym kraju nikogo nie dziwią.

Zagłębie archeologiczne
Bułgaria to jeden z najstarszych europejskich 
krajów i może poszczycić się niezwykłym do-
robkiem kulturowym. Jest trzecim w Europie 
krajem pod względem wartości zabytków 
archeologicznych. Założona ponad 3000 lat 
temu osada Nessebar jest perłą bałkańskiej 
architektury i rezerwatem archeologicznym 
wpisanym na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Kraj słynie także z ogromnej ilości 
świątyń, zwanych tutaj monastyrami rozsia-

nymi po całym kraju. Największy i naj-
słynniejszy z nich to Monastyr Rylski, 

położony u stóp masywu Riła.

TANIEC | KULTURA | TRADYCJA

l W nocy z 30 czerwca na 1 lipca obchodzony jest ciekawy zwyczaj, 
tzw. July Morning. Na wybrzeżu Morza Czarnego zbierają się grupy 
ludzi by wspólnie bawić się i oglądać wschód słońca. Przyjmuje 
się, że należyte przywitanie 1-lipcowego słońca przynosi duchowe 
oczyszczenie.
l Królestwo róż, zapachów i Chanel No 5. Kraj słynie z produkcji 
olejku różanego zwanego płynnym złotem. Towary w Bułgarii 
powinny być różane: kremy, mydełka, balsamy, słodycze, miody 
a nawet alkohole.
l To właśnie tutaj w górach Rodopach urodził się Orfeusz znany 
mitologiczny śpiewak i poeta.
l Najstarszy na świecie złoty skarb liczący około 6000 lat został 
znaleziony w Warnie.
l Kiedy mówisz „tak”, kręcisz na „nie”. Tutaj ten prosty gest 
odczytywany jest zgoła inaczej niż w większości innych narodów. 
Dobrze to wiedzieć aby uniknąć nieporozumień.

CZY WIECIE, ŻE...

BUŁGARIA
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OBZOR to idealne miejsce dla wszystkich 
koneserów złotych plaż, kąpieli morskich 
i słonecznych oraz sportów wodnych. Poza 
pięknymi plażami kurort słynie z położo-
nego na powierzchni 20 000 m2 – „Parku 
z Palmami” z wieloma gatunkami drzew 
i kwiatów oraz pozostałościami starożytne-
go, greckiego miasta Heliopolis i rzymskiej 
świątyni „JUPITERA”. Obzor szczyci się również 
największą ilością dni słonecznych w ciągu 
roku. Pogoda i dobra zabawa jest tu gwaran-
towana, a tutejsze powietrze bogate w jod, 
dzięki czemu rewelacyjnie wpływa na drogi 
oddechowe. Do tego dołączymy wyborną 
bułgarską kuchnię oraz liczne lokalne atrak-
cje i przepis na udane wakacje gotowy.

ŚW. KONSTANTIN I HELENA to 
najstarszy z bułgarskich kurortów, położony 
pośród zielonego parku z ponad stulet-
nimi okazami najrozmaitszych gatunków 
drzew, które w lecie dają schronienie przed 
palącym, południowym słońcem. A dzięki 
drzewom figowym, cyprysom oraz lipom 
wzdłuż całego wybrzeża rozprzestrzenia się 
niezwykły zapach lata. 
Kurort, słynie z leczniczego mikroklimatu 
oraz bogatego nocnego życie w położonym 
nieopodal kurorcie, Złote Piaski. Jedynie 9 km 
dzieli Św. Konstantin i Helena od jednego 
z największych miast bułgarskiego wybrze-
ża, nowoczesnej i wielokulturowej - Warny, 
której uroki poznasz bliżej podczas wycieczki 
„Warna letnia stolica Bułgarii”.

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

OBZOR

BALCHIKŚW. KONSTANTIN I HELENA

Olśniewające, czarnomorskie 
plaże, ze złotym miękkim pia-
skiem, malownicze zatoki, słoń-
ce, które otula i pozwala się wy-
grzać, ciepłe morze, eleganckie 
kurorty z formułą All Inclusive 
oraz wszechobecny bałkański 
folklor – to gwarancja udanych 
wakacji na Riwierze Morza 
Czarnego.

BUŁGARIA

 WYLOTY:
Warszawa, Łódź, Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, 
Katowice, Rzeszów

307307coralove lato

O_300-309 Philo Bulgaria.indd   307 30/11/2018   13:55

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

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

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

Wybrzeże Morza  
Czarnego
wakacyjne eldorado

BURGAS

ZŁOTE PIASKI

SŁONECZNY BRZEG
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Białym Miastem ze względu na wapienne 
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pałacyk Królowej Marii Koburg z okalającym 
go Ogrodem Botanicznym, drugim pod 
względem wielkości ogrodem botanicznym 
w Europie. Kompleks łączy w sobie kombina-
cję wpływów orientalnych, chrześcijańskich, 
antycznych i zachodnich. W jego skład 
wchodzi kilku budynków takich jak główny 
pałac, winiarnia, czy dom dla gości. W 1955 
roku Uniwersytet Sofijski przejął pieczę nad 
parkiem zmieniając go w ogród botaniczny, 
w którym dziś możemy podziwiać ponad 
3500 gatunków roślin, drzew, krzewów 
i mchów.
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BALCHIKŚW. KONSTANTIN I HELENA
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plaże, ze złotym miękkim pia-
skiem, malownicze zatoki, słoń-
ce, które otula i pozwala się wy-
grzać, ciepłe morze, eleganckie 
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WARNA
LETNIA STOLICA BUŁGARII
To największe miasto wybrzeża i letnia stolica 
Bułgarii. Miasto nowoczesne i pełne zabyt-
ków, z pięknym parkiem morskim i licznymi 
muzeami. Na obrzeżach miasta znajduje się 
mauzoleum polsko-węgierskiego króla Włady-
sława 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. 
Podczas wycieczki auto-

karowej po Warnie będzie 
okazja zobaczyć najważ-

niejsze zabytki i charaktery-
styczne punkty miasta.

Przewidziano także zwiedzanie 
cerkwi katedralnej Najświętszej Maryi 

Panny oraz czas wolny na spacer, zakupy 
i indywidualne poznawanie miasta.

BUŁGARSKA WIOSKA
Podróż w głąb kraju do typowej bułgarskiej 
wioski z dala od cywilizacji, gdzie żywy folklor 
jest na wyciągniecie ręki. Wyjazd w godzi-
nach popołudniowych. Pokaz folklorystyczny 
z muzyką i tańcem na żywo. Kolacja z nieogra-
niczoną ilością wina i jedzenia. Dla dzieci – ich 
własne show, gry, konkursy i zabawy. Przyjazd 
późnym wieczorem.

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

STAMBUŁ 
POZNAJ OBLICZA TURCJI
Stambuł – największe miasto Turcji, dawny 
Konstantynopol, stolica Cesarstwa Bizantyj-
skiego, a potem Imperium Osmańskiego. 
Orientalny klimat i zachodnia nowoczesność 
łączą się ze sobą. Miasto położone na dwóch 
kontynentach – europejskim i azjatyckim, 
po obu stronach cieśniny Bosfor, z licznymi 
zabytkami, które świadczą o bogatej historii 
oraz twórczej koegzystencji wielu kultur 
i religii. Wycieczki realizowane są autokarem 
z klimatyzacją.
Wycieczka jednodniowa: zwiedzanie Nie-
bieskiego Meczetu, Hipodromu, Egipskiego 
Obelisku i Kolumny Wężowej, przejazd do 
części azjatyckiej przez Cieśninę Bosfor, zwie-
dzanie 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 moż-
na nie tylko podziwiać piękne widoki, opalać 
się, ale i popływać na otwartym morzu, z dala 
od lądu, ponurkować. Wędkarze i zaintereso-
wani, niezależnie od stopnia wtajemniczenia, 
otrzymają sprzęt wędkarski i będą mogli 
sprawdzić swoje umiejętności oraz szczęście.

Bułgaria łączy w sobie piękno nadmorskiego krajobrazu 
z nieprzeciętna urodą miast i kuszącą atmosferą chillo-
utu. Historia i natura przeplatają się ze sobą, tysiącletnie 
cerkwie, monastyry oraz unikalna architektura tworzą 
bajeczne widoki. Miękki złoty, piasek, ciepła woda, gwa-
rantowana słoneczna pogoda zachęcają do odwiedze-
nia tej części Europy.

BUŁGARIA

JEEP SAFARI

STAMBUŁ

FOLKLOR I TRADYCJA
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Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne
NE SSEBAR |  WARNA |  STAMBUŁ

NESSEBAR 
KULTURALNE DZIEDZICTWO
Całodzienna wycieczka do jednego z najstarszych i naj-
piękniejszych miast bułgarskiego wybrzeża, malowni-
czo 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 architektu-
ra, plątanina wąskich, brukowanych uliczek, nastrojowe 
kafejki nad brzegiem morza tworzą niepowtarzalną at-
mosferę miasteczka. Po zwiedzaniu i wspólnym space-
rze pozostanie czas wolny, na indywidualne zwiedzanie, 
odpoczynek lub obiad w jednej z wielu przeuroczych, 
rybnych restauracyjek.

NESSEBAR  
to perła bałkańskiej  

architektury z antyczny-
mi korzeniami, przykład 

żywego skansenu. Spacer 
wąskimi uliczkami pośród 

kamiennych domów  
i świątyń na pewno  

zauroczy  
każdego.

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

WARNA
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Czerwonego
Przygoda o każdej porze roku
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LETNIA STOLICA BUŁGARII
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Panny oraz czas wolny na spacer, zakupy 
i indywidualne poznawanie miasta.

BUŁGARSKA WIOSKA
Podróż w głąb kraju do typowej bułgarskiej 
wioski z dala od cywilizacji, gdzie żywy folklor 
jest na wyciągniecie ręki. Wyjazd w godzi-
nach popołudniowych. Pokaz folklorystyczny 
z muzyką i tańcem na żywo. Kolacja z nieogra-
niczoną ilością wina i jedzenia. Dla dzieci – ich 
własne show, gry, konkursy i zabawy. Przyjazd 
późnym wieczorem.

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

STAMBUŁ 
POZNAJ OBLICZA TURCJI
Stambuł – największe miasto Turcji, dawny 
Konstantynopol, stolica Cesarstwa Bizantyj-
skiego, a potem Imperium Osmańskiego. 
Orientalny klimat i zachodnia nowoczesność 
łączą się ze sobą. Miasto położone na dwóch 
kontynentach – europejskim i azjatyckim, 
po obu stronach cieśniny Bosfor, z licznymi 
zabytkami, które świadczą o bogatej historii 
oraz twórczej koegzystencji wielu kultur 
i religii. Wycieczki realizowane są autokarem 
z klimatyzacją.
Wycieczka jednodniowa: zwiedzanie Nie-
bieskiego Meczetu, Hipodromu, Egipskiego 
Obelisku i Kolumny Wężowej, przejazd do 
części azjatyckiej przez Cieśninę Bosfor, zwie-
dzanie 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 moż-
na nie tylko podziwiać piękne widoki, opalać 
się, ale i popływać na otwartym morzu, z dala 
od lądu, ponurkować. Wędkarze i zaintereso-
wani, niezależnie od stopnia wtajemniczenia, 
otrzymają sprzęt wędkarski i będą mogli 
sprawdzić swoje umiejętności oraz szczęście.

Bułgaria łączy w sobie piękno nadmorskiego krajobrazu 
z nieprzeciętna urodą miast i kuszącą atmosferą chillo-
utu. Historia i natura przeplatają się ze sobą, tysiącletnie 
cerkwie, monastyry oraz unikalna architektura tworzą 
bajeczne widoki. Miękki złoty, piasek, ciepła woda, gwa-
rantowana słoneczna pogoda zachęcają do odwiedze-
nia tej części Europy.

BUŁGARIA

JEEP SAFARI

STAMBUŁ

FOLKLOR I TRADYCJA
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SŁONECZNY BRZEG

312 KOMPLEKS SOL NESSEBAR + AQUAPARK

314 SOL NESSEBAR BAY&MARE 4 X X X X 2-12

315 SOL NESSEBAR PALACE 5 X X X X 2-12

316 KOTVA 4 X X X 2-6 2-6

318 MOONLIGHT 5 X X X 2-12

319 HVD CLUB HOTEL MIRAMAR 4 X X X 2-13

320 OBZOR BEACH RESORT 4 X X

321 SOL LUNA BAY 4 X X X X 2-12

322 DIAMOND 4 X X 2-13

323 IZOLA PARADISE 4 X 2-13

324 KUBAN 4 X X X 2-13

325 DIT EVRIKA BEACH CLUB 4 X X X

326 IBEROSTAR SUNNY BEACH 4 X X X 2-12

327 PARADISE BEACH 4 X X X 2-6

328 CONTINENTAL BLU 3 X X 2-7 2-7

329 KALOFER 3 X 2-12

330 DAS SUNNY BEACH 4 X X X 2-12

331 IMPERIAL RESORT 4 X X 2-12

 Kraina Słońca
Rozkoszuj się promieniami słońca na najpiękniej-
szej i najdłuższej plaży w Słonecznym Brzegu, która 
została oznaczona Błękitną Flagą, symbolizującą 
jedną z najczystszych plaż w Europie. Rozpoście-
ra się ona na długości aż 8 km linii brzegowej, 
tworząc półksiężyc otoczony wydmami i hotelami. 
Największy nadmorski kurort Bułgarii położony jest 
nieopodal średniowiecznego Nessebaru, który ko-
niecznie musicie odwiedzić. Wąskie uliczki i charak-
terystyczna, zabytkowa zabudowa czynią to miasto 
magicznym miejscem, które zauroczy każdego. 
A jeżeli będziecie mieć już dość zwiedzania czeka 
tu na Was najbardziej znany park wodny Aqupark 
Action z ponad 30 wodnymi atrakcjami. Amatorzy 
wodnych szaleństw znajdą tu rwącą rzekę, basen 
ze sztuczną falą, fontanny i zakręcone zjeżdżalnie. 

Witajcie w krainie pachnącej różami pośród 
mieniących się złotem plaż. Zaledwie 2 h lotu dzielą 
Was od bułgarskich wakacji marzeń w jednym 
z dwóch najpopularniejszych nadmorskich kurortów 
turystycznych.

LISTA HOTELI

311311coralove lato
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Słoneczny Brzeg
KULTURA | ROZRYWKA | TRADYCJA

 Niesamowity rejs
Ropotoma to rzeka płynąca w połu-
dniowo-wschodniej Bułgarii. Znaj-
dziecie ją kilkadziesiąt kilometrów od 
Sozopola. Swój początek bierze ona 
w górach Strandży, a uchodzi bezpo-
średnio do Morza Czarnego. Ujściowy 
odcinek rzeki jest objęty ochroną 
i stanowi część Narodowego Rezer-
watu Przyrody, z bogatą florą i fauną 
(lasy namorzynowe, lilie wodne, różne 
gatunki ryb i ptactwa wodnego). To 
miejsce niezwykle malownicze zielone 
i niezwykle odprężające, a rejs sta-
teczkiem po rzece będzie prawdziwą 
przyjemnością zarówno dla dużych jak 
i małych podróżników.

Aqupark Action
Najwyższa z tutejszych zjeżdzalni ma aż 18 m wysokości, 
a najdłuższa 120 m długości.
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SŁONECZNY BRZEG

312 KOMPLEKS SOL NESSEBAR + AQUAPARK

314 SOL NESSEBAR BAY&MARE 4 X X X X 2-12

315 SOL NESSEBAR PALACE 5 X X X X 2-12

316 KOTVA 4 X X X 2-6 2-6

318 MOONLIGHT 5 X X X 2-12

319 HVD CLUB HOTEL MIRAMAR 4 X X X 2-13

320 OBZOR BEACH RESORT 4 X X

321 SOL LUNA BAY 4 X X X X 2-12

322 DIAMOND 4 X X 2-13

323 IZOLA PARADISE 4 X 2-13

324 KUBAN 4 X X X 2-13

325 DIT EVRIKA BEACH CLUB 4 X X X

326 IBEROSTAR SUNNY BEACH 4 X X X 2-12

327 PARADISE BEACH 4 X X X 2-6

328 CONTINENTAL BLU 3 X X 2-7 2-7

329 KALOFER 3 X 2-12

330 DAS SUNNY BEACH 4 X X X 2-12

331 IMPERIAL RESORT 4 X X 2-12

 Kraina Słońca
Rozkoszuj się promieniami słońca na najpiękniej-
szej i najdłuższej plaży w Słonecznym Brzegu, która 
została oznaczona Błękitną Flagą, symbolizującą 
jedną z najczystszych plaż w Europie. Rozpoście-
ra się ona na długości aż 8 km linii brzegowej, 
tworząc półksiężyc otoczony wydmami i hotelami. 
Największy nadmorski kurort Bułgarii położony jest 
nieopodal średniowiecznego Nessebaru, który ko-
niecznie musicie odwiedzić. Wąskie uliczki i charak-
terystyczna, zabytkowa zabudowa czynią to miasto 
magicznym miejscem, które zauroczy każdego. 
A jeżeli będziecie mieć już dość zwiedzania czeka 
tu na Was najbardziej znany park wodny Aqupark 
Action z ponad 30 wodnymi atrakcjami. Amatorzy 
wodnych szaleństw znajdą tu rwącą rzekę, basen 
ze sztuczną falą, fontanny i zakręcone zjeżdżalnie. 

Witajcie w krainie pachnącej różami pośród 
mieniących się złotem plaż. Zaledwie 2 h lotu dzielą 
Was od bułgarskich wakacji marzeń w jednym 
z dwóch najpopularniejszych nadmorskich kurortów 
turystycznych.

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

KOMPLEKS HOTELI  
SOL NESSEBAR SOL 

NESSEBAR 
MARE

SOL 
NESSEBAR 

BAY

SOL 
NESSEBAR 

PALACE

 

AQUAPARK

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1996 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 3 bary, 
lodziarnia, baseny kryte i odkryte, aquapark, sala 
telewizyjna. Interesujący program animacyjny 
oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki. Zejście z klifu schodami.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, minibar, 
sejf, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞  rodzinne dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 5 à la carte, 3 bary, lodziarnia
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek, 

 przekąski, lody
∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  śródziemnomorska, 
hiszpańska, włoska, niemiecka, japońska

INTERNET
∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  tenis stołowy, rzutki,  bilard, piłkarzyki, cymbergaj
∞  siłownia, jacuzzi,  centrum Rose SPA
∞  animacje,  dyskoteka
∞  3 korty tenisowe, minigolf, siatkówka plażowa
∞  sporty wodne na plaży
∞ minikręgielnia

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  brodzik, zamek z dwoma zjeżdżalniami
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞  plac zabaw
∞  krzesełka w restauracji

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

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

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

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

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

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

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

AQUAFUN

315315coralove lato
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1996 r. Odnowiony w 2010 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 3 bary, baseny 
kryte i odkryte, aquapark. Interesujący program 
animacyjny oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki. Zejście z klifu schodami.

POKOJE
Zlokalizowane w dwóch budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację centralną, minibar, sejf, telefon, TV, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 4 os.
∞  rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 5 à la carte, 3 bary, lodziarnia
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, kolacja,  przekąski, lody
∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  śródziemnomorska, 
hiszpańska, włoska, niemiecka, japońska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  animacje,  dyskoteka, sporty wodne na plaży
∞  tenis stołowy, rzutki,  bilard, piłkarzyki, 

cymbergaj
∞  siłownia, jacuzzi,  centrum Rose SPA
∞  siatkówka plażowa,  3 korty tenisowe
∞ minigolf, minikręgielnia

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  brodzik, zamek z dwoma zjeżdżalniami
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞  plac zabaw
∞  krzesełka w restauracji

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

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

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

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokójAQUAPARK

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

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

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1996 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 3 bary, 
lodziarnia, baseny kryte i odkryte, aquapark, sala 
telewizyjna. Interesujący program animacyjny 
oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki. Zejście z klifu schodami.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, minibar, 
sejf, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞  rodzinne dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 5 à la carte, 3 bary, lodziarnia
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek, 

 przekąski, lody
∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  śródziemnomorska, 
hiszpańska, włoska, niemiecka, japońska

INTERNET
∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  tenis stołowy, rzutki,  bilard, piłkarzyki, cymbergaj
∞  siłownia, jacuzzi,  centrum Rose SPA
∞  animacje,  dyskoteka
∞  3 korty tenisowe, minigolf, siatkówka plażowa
∞  sporty wodne na plaży
∞ minikręgielnia

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  brodzik, zamek z dwoma zjeżdżalniami
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞  plac zabaw
∞  krzesełka w restauracji

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

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

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

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

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

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

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1974 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 3 bary, basen 
odkryty, recepcja, sejf w recepcji, sala konferen-
cyjna. Do hotelu należy miniaquapark dla dzieci. 
Polskojęzyczny animator dla dzieci. Hotel 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

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

POKOJE
Zlokalizowane w 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, lodówkę, telefon, 
TV, czajnik, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe, apartamenty

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i à la carte, 3 bary
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, kolacja
∞  przekąski
∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Tylko śniadanie

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  animacje
∞  gry na automatach
∞ bilard
∞ tenis stołowy
∞  siłownia
∞ sauna,  masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  polskojęzyczny animator 18.06-13.09.2019
∞  wykwalifikowani opiekunowie i animatorzy
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe

∞  dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać 
w miniklubie tylko pod opieką rodzica/opiekuna

∞  wydzielone baseny dla dzieci
∞ basen ze zjeżdżalniami
∞  krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

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

 Lokalizacja:

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

SPRAWDŹ 
CENĘ



2 
DZIECI
GRATIS
pobyt w hotelu

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do 

zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych dostępnymi 

pod adresem www.wezyrholidays.pl

Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje pokoi, pozycje 

płatne i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków oraz aktualne 

ceny na www.wezyrholidays.pl
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AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 

316

B
U

ŁG
A

R
IA

 | 
Sł

o
n

ec
zn

y 
B

rz
eg

O_312-341_BUŁGARIA_2019_vo_03.indd   316 27/11/2018   16:58

316



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1974 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 3 bary, basen 
odkryty, recepcja, sejf w recepcji, sala konferen-
cyjna. Do hotelu należy miniaquapark dla dzieci. 
Polskojęzyczny animator dla dzieci. Hotel 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

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

POKOJE
Zlokalizowane w 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, lodówkę, telefon, 
TV, czajnik, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe, apartamenty

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i à la carte, 3 bary
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, kolacja
∞  przekąski
∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Tylko śniadanie

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  animacje
∞  gry na automatach
∞ bilard
∞ tenis stołowy
∞  siłownia
∞ sauna,  masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  polskojęzyczny animator 18.06-13.09.2019
∞  wykwalifikowani opiekunowie i animatorzy
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe

∞  dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać 
w miniklubie tylko pod opieką rodzica/opiekuna

∞  wydzielone baseny dla dzieci
∞ basen ze zjeżdżalniami
∞  krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

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

 Lokalizacja:

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

SPRAWDŹ 
CENĘ



2 
DZIECI
GRATIS
pobyt w hotelu

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do 

zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych dostępnymi 

pod adresem www.wezyrholidays.pl

Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje pokoi, pozycje 

płatne i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków oraz aktualne 

ceny na www.wezyrholidays.pl
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HVD CLUB HOTEL MIRAMAR
HVD Club Hotel Miramar położony jest tuż przy malowniczej, piaszczy-
stej plaży w jednym z najpopularniejszych kurortów nad Morzem Czar-
nym. Jest to idealne miejsce na wakacje dla rodzin z dziećmi. Na naj-
młodszych czeka miniklub, basen ze zjeżdżalnią, plac zabaw i minidisco.

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

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

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

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

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

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

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

POKOJE
Zlokalizowane w kilku budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, minibar, telefon, TV, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe
∞  superior
∞  rodzinne

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, restauracje à la carte, 
6 barów 
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,  

przekąski, podwieczorek, późny posiłek
∞  lokalne i wybrane importowane napoje 

bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte:  włoska, orientalna, wybór 
szefa kuchni, The Blue Restaurant

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia,  siatkówka plażowa, boisko multispor-

towe,  tenis stołowy, rzutki, bilard,  bule
∞  animacje, aerobik, sporty wodne na plaży
∞  centrum SPA, masaż, salon piękności
∞  sauna i łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞   plac zabaw, brodzik, zjeżdżanie wodne
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞  minidisco
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  akcesoria dla niemowląt
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
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Przykładowy pokój

MOONLIGHT
Pięciogwiazdkowy hotel położony bezpośrednio przy plaży, w mieście 
Święty Włas w spokojnej okolicy, która słynie z łagodnego i prozdrowot-
nego klimatu. Kompleks oferuje relaksującą atmosferę sprzyjającą wypo-
czynku oraz przyjazną obsługę. 

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

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

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

1 km od centrum Święty Włas,  
3 km od Słonecznego Brzegu,  
33 km od lotniska w Burgas

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 2 bary, basen 
odkryty, basen kryty, sala konferencyjna, pralnia.

PLAŻA
przy hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym. Wyposażone 
w klimatyzację, telefon, minibar, TV, telefon, sejf, 
zestaw do parzenia kawy i herbaty, łazienkę, 
balkon. 
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ studio dla max 4 os. 
∞ apartamenty dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
2 restauracje, 2 bary
All Inclusive 
∞ śniadania, śniadanie kontynentalne, obiad, 

kolacja, przekąski, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞  Wi-Fi w pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ rzutki, minigolf, bilard
∞ animacje, tenis stołowy
∞ koszykówka, siatkówka
∞ boisko do piłki nożnej
∞ centrum SPA, salon piękności, sauna, jacuzzi, 

masaż, łaźnia

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

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat
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HVD CLUB HOTEL MIRAMAR
HVD Club Hotel Miramar położony jest tuż przy malowniczej, piaszczy-
stej plaży w jednym z najpopularniejszych kurortów nad Morzem Czar-
nym. Jest to idealne miejsce na wakacje dla rodzin z dziećmi. Na naj-
młodszych czeka miniklub, basen ze zjeżdżalnią, plac zabaw i minidisco.

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

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

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

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

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

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

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

POKOJE
Zlokalizowane w kilku budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, sejf, minibar, telefon, TV, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe
∞  superior
∞  rodzinne

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, restauracje à la carte, 
6 barów 
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,  

przekąski, podwieczorek, późny posiłek
∞  lokalne i wybrane importowane napoje 

bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte:  włoska, orientalna, wybór 
szefa kuchni, The Blue Restaurant

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia,  siatkówka plażowa, boisko multispor-

towe,  tenis stołowy, rzutki, bilard,  bule
∞  animacje, aerobik, sporty wodne na plaży
∞  centrum SPA, masaż, salon piękności
∞  sauna i łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞   plac zabaw, brodzik, zjeżdżanie wodne
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞  minidisco
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  akcesoria dla niemowląt
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2007 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, 3 sale 
konferencyjne, pralnia, basen odkryty, basen 
kryty, 4 zjeżdżalnie wodne.

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

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym i aneksie. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, telefon, TV, zestaw do prasowania, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞  rodzinne
∞  studio dla max 2+2 lub 3 os.
∞ junior suity

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, restauracje à la carte, bary
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, kolacja,  przekąski
∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  bułgarska, tradycyjna 
włoska, hiszpańska, francuska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, aerobik, animacje
∞  tenis stołowy, rzutki,  bilard, boccia, łucznictwo
∞  siatkówka plażowa,  miniboisko do piłki nożnej
∞  centrum SPA, salon piękności, masaż
∞ sauna, łaźnia parowa
∞  sporty wodne na plaży

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

4-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

SOL LUNA BAY
Zlokalizowany tuż przy plaży w urokliwym miasteczku Obzor. Ten lubia-
ny przez rodziny ośrodek doceniany jest szczególnie za ciekawe anima-
cje dla dzieci i dorosłych oraz wyjątkową ofertę rozrywkową.

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

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

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

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

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

AQUAFUN
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Przykładowy pokój

OBZOR BEACH RESORT
Położony bezpośrednio piaszczystej plaży z  krystalicznie czystym mo-
rzem kompleks Obzor Beach, oferuje spacery wzdłuż malowniczego wy-
brzeża i liczne sporty wodne, przestronne i komfortowo urządzone poko-
je i apartamenty, basen oraz restauracje serwujące wielorakość dań.

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

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

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ WIFI GRATIS
 Lokalizacja:

2 km od centrum Obzor,  
60 km od Słonecznego Brzegu, 70 km od lotniska w Burgas

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2007 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 4 bary, sejf 
w recepcji, pralnia, 5 basenów odkrytych.

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole 
i leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane w 7 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację centralną, sejf, minibar, aneks ku-
chenny, telefon, TV, łazienkę, balkon. 
Typy pokoi:
 ∞ z jedną sypialnią, 
 ∞ z dwoma sypialniami, 
 ∞ z trzema sypialniami

WYŻYWIENIE
2 restauracje, 4 bary
Śniadanie, obiad i kolacja
Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie
Bez wyżywienia

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje
 ∞ centrum SPA, salon piękności, łaźnia turecka
 ∞ aerobik, pokój gier, tenis stołowy
 ∞ siłownia, siatkówka plażowa, minigolf

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-11 lat

 ∞ brodzik, plac zabaw
 ∞ opiekunka, łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2007 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, 3 sale 
konferencyjne, pralnia, basen odkryty, basen 
kryty, 4 zjeżdżalnie wodne.

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

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym i aneksie. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, telefon, TV, zestaw do prasowania, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞  rodzinne
∞  studio dla max 2+2 lub 3 os.
∞ junior suity

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, restauracje à la carte, bary
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, kolacja,  przekąski
∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  bułgarska, tradycyjna 
włoska, hiszpańska, francuska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, aerobik, animacje
∞  tenis stołowy, rzutki,  bilard, boccia, łucznictwo
∞  siatkówka plażowa,  miniboisko do piłki nożnej
∞  centrum SPA, salon piękności, masaż
∞ sauna, łaźnia parowa
∞  sporty wodne na plaży

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

4-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

SOL LUNA BAY
Zlokalizowany tuż przy plaży w urokliwym miasteczku Obzor. Ten lubia-
ny przez rodziny ośrodek doceniany jest szczególnie za ciekawe anima-
cje dla dzieci i dorosłych oraz wyjątkową ofertę rozrywkową.

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

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

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

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

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

AQUAFUN

321321coralove lato
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, sejf w recepcji, 
2 baseny odkryte, pralnia.

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

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację centralną, minibar, telefon, TV, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe
 ∞  large
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, bar
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, obiad, kolacja  
 ∞ późne śniadanie, lody, przekąski
 ∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby i pokojach płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  tenis stołowy,  bilard 
 ∞ rzutki
 ∞ animacje
 ∞ salon piękności
 ∞  siłownia
 ∞  centrum SPA, masaż 
 ∞ aerobik, sauna

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

IZOLA PARADISE
Kameralny hotel, który dzięki niewielkiej odległości od centrum miasta sta-
nowi idealną ofertę dla osób, które po dniu spędzonym nad hotelowym ba-
senem lub nad morzem pragną skorzystać z bogatej oferty miejskich atrak-
cji, jakie oferuje centrum nadmorskiego kurortu Słoneczny Brzeg.

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

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

ALL INCLUSIVE

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

 Lokalizacja:

Słoneczny Brzeg,  
7 km od Nessebaru, 
30 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony w 2009 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, sejf w recep-
cji, sala konferencyjna, basen odkryty.

PLAŻA
350 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Przejście przez ulicę. Parasole, leżaki.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, minibar, 
telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe
 ∞ large

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, bar
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  wybrane lokalne napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞   bilard, tenis stołowy
 ∞  siłownia, sauna, łaźnia turecka, masaż, 
centrum SPA,  salon piękności

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

DIAMOND
Polecany rodzinom z  dziećmi i  parom, które lubią aktywnie spędzać 
czas. Wielbicielom wodnych szaleństw na pewno przypadnie do gu-
stu niewielka odległość od publicznej, piaszczystej plaży oraz jedynego 
w Słonecznym Brzegu aquaparku.

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

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

ALL INCLUSIVE

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

 Lokalizacja:

Słoneczny Brzeg,  
30 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, sejf w recepcji, 
2 baseny odkryte, pralnia.

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

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację centralną, minibar, telefon, TV, 
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe
 ∞  large
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, bar
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, obiad, kolacja  
 ∞ późne śniadanie, lody, przekąski
 ∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby i pokojach płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  tenis stołowy,  bilard 
 ∞ rzutki
 ∞ animacje
 ∞ salon piękności
 ∞  siłownia
 ∞  centrum SPA, masaż 
 ∞ aerobik, sauna

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

IZOLA PARADISE
Kameralny hotel, który dzięki niewielkiej odległości od centrum miasta sta-
nowi idealną ofertę dla osób, które po dniu spędzonym nad hotelowym ba-
senem lub nad morzem pragną skorzystać z bogatej oferty miejskich atrak-
cji, jakie oferuje centrum nadmorskiego kurortu Słoneczny Brzeg.

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

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

ALL INCLUSIVE

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

 Lokalizacja:

Słoneczny Brzeg,  
7 km od Nessebaru, 
30 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 4 bary, pralnia, 
2 baseny odkryte, 4 zjeżdżalnie wodne, sala 
konferencyjna. 

PLAŻA
Przy plaży, publiczna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki. Przejście do plaży przez promenadę.

POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację centralną lub 
indywidualną, minibar, sejf, telefon, TV, zestaw do 
parzenia kawy/herbaty, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞  studio dla max 4 os.
∞  rodzinne dla max 4 os.
∞  junior suity

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 4 bary
All Inclusive 
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞  przekąski i podwieczorek
∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  azjatycka, bułgarska, 
włoska

INTERNET
∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia,  2 korty tenisowe
∞   muzyka na żywo, animacje
∞ rzutki,  bilard, tenis stołowy
∞  miniboisko do piłki nożnej
∞  salon piękności, masaż, jacuzzi, sauna
∞  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  zajęcia w miniklubie dla dzieci w wieku 

4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe

∞  2 place zabaw,  brodzik, 2 zjeżdżalnie wodne
∞  możliwość wypożyczenia wózka
∞  krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

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

Przykładowy pokój

DIT EVRIKA BEACH CLUB
Nowoczesny hotel zlokalizowany pośród zieleni rozległego ogrodu nad 
Morzem Czarnym w północnej części Słonecznego Brzegu. Hotel oferuje 
swoim Gościom ciekawy program animacyjny oraz bogaty wybór aktywno-
ści rekreacyjno-sportowych.

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Słoneczny Brzeg,  
7 km od Nessebaru, 35 km od lotniska w Burgas

SPRAWDŹ 
CENĘ



AQUAFUN

ALL INCLUSIVE

325325coralove lato
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Przykładowy pokój

KUBAN
Położony blisko plaży i centrum Słonecznego Brzegu hotel to doskonałe 
miejsce na rodzinne wakacje. Kompleks basenów oraz zjeżdżalni wod-
nych zachęca do wodnych szaleństw, a atrakcyjna oferta sportowo-re-
kreacyjna nie pozwoli się nikomu nudzić.

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

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

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Słoneczny Brzeg,  
35 km od lotniska w Burgas

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1973 r. Odremontowany 
w 2008 r. oraz w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 5 barów, baseny 
odkryte, 7 zjeżdżalni wodnych, sejf w recepcji, 
pralnia.

PLAŻA
150 m hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki. Dojście do plaży ulicą.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym i skrzydle 
aneks. Wyposażone w klimatyzację centralną, 
minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty, 
telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ superior dla max 4 os.
∞ junior suity dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja, 5 barów
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

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

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

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 4 bary, pralnia, 
2 baseny odkryte, 4 zjeżdżalnie wodne, sala 
konferencyjna. 

PLAŻA
Przy plaży, publiczna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki. Przejście do plaży przez promenadę.

POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację centralną lub 
indywidualną, minibar, sejf, telefon, TV, zestaw do 
parzenia kawy/herbaty, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞  studio dla max 4 os.
∞  rodzinne dla max 4 os.
∞  junior suity

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 4 bary
All Inclusive 
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞  przekąski i podwieczorek
∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  azjatycka, bułgarska, 
włoska

INTERNET
∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia,  2 korty tenisowe
∞   muzyka na żywo, animacje
∞ rzutki,  bilard, tenis stołowy
∞  miniboisko do piłki nożnej
∞  salon piękności, masaż, jacuzzi, sauna
∞  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  zajęcia w miniklubie dla dzieci w wieku 

4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe

∞  2 place zabaw,  brodzik, 2 zjeżdżalnie wodne
∞  możliwość wypożyczenia wózka
∞  krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

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

Przykładowy pokój

DIT EVRIKA BEACH CLUB
Nowoczesny hotel zlokalizowany pośród zieleni rozległego ogrodu nad 
Morzem Czarnym w północnej części Słonecznego Brzegu. Hotel oferuje 
swoim Gościom ciekawy program animacyjny oraz bogaty wybór aktywno-
ści rekreacyjno-sportowych.

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Słoneczny Brzeg,  
7 km od Nessebaru, 35 km od lotniska w Burgas

SPRAWDŹ 
CENĘ



AQUAFUN

ALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2002 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, basen 
odkryty, pralnia.

PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysta, publiczna. Leżaki, 
parasole, ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację, sejf, lodówkę, 
czajnik, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe sea/park view dla max 3 os.
∞  deluxe
∞  apartamenty

WYŻYWIENIE
 restauracja, bary
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, kolacja
∞  przekąski
∞  lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  animacje
∞  tenis stołowy,  bilard
∞  kort tenisowy,  siatkówka plażowa
∞  siłownia,  sauna, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  brodzik
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-10 lat
∞  krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

PARADISE BEACH 
Położony w małej zatoce w kurorcie Sveti Vlas hotel to idealne miejsce na 
relaksujący wakacyjny wypoczynek. Złoty piasek, krystalicznie czyste morze 
i orzeźwiający chłód okolicznych lasów gwarantują, że wakacje w tym ho-
telu będą należały do niezapomnianych.

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

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

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 6 lat

 Lokalizacja:

Sveti Vlas,  
40 km od lotniska w Burgas  
6 km od Słonecznego Brzegu.

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój
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Przykładowy pokój

IBEROSTAR SUNNY BEACH
Pełen atrakcji kompleks wakacyjny. Rozbudowane zaplecze sportowo-re-
kreacyjne, animacje dla dzieci i dorosłych, położona niedaleko piaszczysta 
plaża oraz turkusowe wody Morza Czarnego to wszystko, czego potrze-
ba, aby rodzinne wakacje w tym czterogwiazdkowym hotelu były udane. 

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

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

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Słoneczny Brzeg,  
7 km od Neassebaru,  
35 km od lotniska w Burgas

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 5 barów, restauracja, sala 
konferencyjna, 2 baseny odkryte, basen kryty, 
sejf w recepcji, pralnia, zjeżdżalnia wodna.

PLAŻA
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki i ręczniki. Przejście do plaży przez ulicę.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, minibar, sejf, telefon, TV, łazien-
kę, większość pokoi z balkonem.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ junior suity dla max. 5 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
2 restauracje, 5 barów
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ śniadanie kontynentalne, 

przekąski, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ tenis stołowy, minigolf, rzutki, boccia
∞ siatkówka plażowa
∞ animacje
∞ centrum SPA, masaż, sauna
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw, brodziki
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla 

dzieci w wieku 4-8 lat i w klub dla 
nastolatków w wieku 13-18 lat

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

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2002 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, basen 
odkryty, pralnia.

PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysta, publiczna. Leżaki, 
parasole, ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację, sejf, lodówkę, 
czajnik, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe sea/park view dla max 3 os.
∞  deluxe
∞  apartamenty

WYŻYWIENIE
 restauracja, bary
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, kolacja
∞  przekąski
∞  lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  animacje
∞  tenis stołowy,  bilard
∞  kort tenisowy,  siatkówka plażowa
∞  siłownia,  sauna, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  brodzik
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-10 lat
∞  krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

PARADISE BEACH 
Położony w małej zatoce w kurorcie Sveti Vlas hotel to idealne miejsce na 
relaksujący wakacyjny wypoczynek. Złoty piasek, krystalicznie czyste morze 
i orzeźwiający chłód okolicznych lasów gwarantują, że wakacje w tym ho-
telu będą należały do niezapomnianych.

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

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

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 6 lat

 Lokalizacja:

Sveti Vlas,  
40 km od lotniska w Burgas  
6 km od Słonecznego Brzegu.

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój
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HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1960 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, sejf 
w recepcji, room service, basen odkryty.

PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki. Przejście przez wydmy i rezer-
wat przyrody.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, minibar, 
telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe
 ∞  superior
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja, 2 bary
Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  billard
 ∞ tenis stołowy
 ∞ sauna

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

Przykładowy pokój

KALOFER 
Hotel jest rodzinnym hotelem położonym w Słonecznym Brzegu. Pro-
wadzonym przez wielopokoleniową rodzinę, posiadającą również słyn-
ną w Bułgarii winiarnię. Na uwagę zasługuje familijny wystrój, grecki kli-
mat oraz świeże ryby w restauracji. 

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

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

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

 Lokalizacja:

2 km od centrum Słonecznego 
Brzegu, 28 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ
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HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1978 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, basen, sejf 
w recepcji, sala konferencyjna.

PLAŻA
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki bezpłatne. Dojście do plaży 
ulicą.

POKOJE
Zlokalizowane w 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, minilodówkę, TV, łazienkę, 
balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe

WYŻYWIENIE
 restauracja, bar
AII Inclusive Light
 ∞  śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
 ∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

 Śniadanie, obiadokolacja
Tylko śniadanie

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  koszykówka,  siatkówka plażowa
 ∞  miniboisko do piłki nożnej
 ∞  animacje

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

CONTINENTAL BLU
Hotel zlokalizowany w  znanym kurorcie Słoneczny Brzeg. Tylko kilku-
minutowy spacer dzieli nas od pięknej i piaszczystej plaży. Happy Land 
Continental z  pewnością spodoba się amatorom sportu, którzy będą 
mieli okazję skorzystać z miniboiska do piłki nożnej czy koszykówki.

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

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

ALL INCLUSIVE LIGHT

 ∞ AII INCLUSIVE LIGHT

 ∞ WIFI GRATIS 

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

 Lokalizacja:

Słoneczny Brzeg,  
5 km od Nessebaru,  
30 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój
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HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1960 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, sejf 
w recepcji, room service, basen odkryty.

PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki. Przejście przez wydmy i rezer-
wat przyrody.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, minibar, 
telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe
 ∞  superior
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja, 2 bary
Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  billard
 ∞ tenis stołowy
 ∞ sauna

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

Przykładowy pokój

KALOFER 
Hotel jest rodzinnym hotelem położonym w Słonecznym Brzegu. Pro-
wadzonym przez wielopokoleniową rodzinę, posiadającą również słyn-
ną w Bułgarii winiarnię. Na uwagę zasługuje familijny wystrój, grecki kli-
mat oraz świeże ryby w restauracji. 

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

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

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

 Lokalizacja:

2 km od centrum Słonecznego 
Brzegu, 28 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ
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IMPERIAL RESORT
Położony w cichej i spokojnej okolicy, w pobliżu malowniczej plaży resort 
wakacyjny. Hotel oferuje nie tylko niepowtarzalną architekturę i smaczną 
kuchnię, ale również komfortowy wypoczynek w jednym z najpopularniej-
szych w Bułgarii nadmorskich kurortów, jakim jest Słoneczny Brzeg.

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

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

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

Słoneczny Brzeg,  
30 km od lotniska w Burgas

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 4 bary, sejf 
w recepcji, 4 sale konferencyjne, windy, pralnia, 
2 baseny odkryte, basen kryty.

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

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym 
i w aneksie. Wyposażone w klimatyzację, sejf, 
minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe
∞ deluxe
∞ suity
∞  studio

WYŻYWIENIE
 4 restauracje, 4 bary
All Inclusive
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞  przekąski, lody
∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby i pokoju bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞  tenis stołowy, rzutki, billard, minigolf
∞  centrum SPA, jacuzzi, sauna
∞ łaźnia turecka, salon piękności, masaż
∞  siłownia

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  2 brodziki,  plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 3-12 lat
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2003 r. Odnowiony w 2016/17 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 2 bary, 
3 baseny odkryte, 2 zjeżdżalnie wodne dla dzieci 
i młodzieży do 16 lat. 

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

POKOJE
Zlokalizowane są w trzech budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe
∞  rodzinne
∞ studio
∞  junior suity

WYŻYWIENIE
 3 restauracje, 2 bary
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, kolacja,  przekąski, 

podwieczorek 
∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia,  aerobik
∞ siatkówka, siatkówka plażowa, badminton
∞ tenis stołowy, kort tenisowy, bilard
∞ animacje, rzutki, minigolf, boccia
∞  centrum SPA i talassoterapii, sauna, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞  plac zabaw,  brodzik
∞  krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

DAS SUNNY BEACH
Nowoczesny kompleks hotelowy na plaży. Hotel oferuje Gościom ciekawy 
program animacyjny oraz zajęcia sportowe. Przyjazna atmosfera komplek-
su gwarantuje relaks i niezapomniane wakacje w tym wspaniałym bułgar-
skim kurorcie nad Morzem Czarnym – Słoneczny Brzeg.

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

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

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

Słoneczny Brzeg,  
5 km od Nessebaru,  
35 km od lotniska w Burgas

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

AQUAFUN
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IMPERIAL RESORT
Położony w cichej i spokojnej okolicy, w pobliżu malowniczej plaży resort 
wakacyjny. Hotel oferuje nie tylko niepowtarzalną architekturę i smaczną 
kuchnię, ale również komfortowy wypoczynek w jednym z najpopularniej-
szych w Bułgarii nadmorskich kurortów, jakim jest Słoneczny Brzeg.

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

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

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat

 Lokalizacja:

Słoneczny Brzeg,  
30 km od lotniska w Burgas

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 4 bary, sejf 
w recepcji, 4 sale konferencyjne, windy, pralnia, 
2 baseny odkryte, basen kryty.

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

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym 
i w aneksie. Wyposażone w klimatyzację, sejf, 
minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe
∞ deluxe
∞ suity
∞  studio

WYŻYWIENIE
 4 restauracje, 4 bary
All Inclusive
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞  przekąski, lody
∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby i pokoju bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞  tenis stołowy, rzutki, billard, minigolf
∞  centrum SPA, jacuzzi, sauna
∞ łaźnia turecka, salon piękności, masaż
∞  siłownia

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  2 brodziki,  plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 3-12 lat
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

331331coralove lato
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 Skalny monastyr 
4 km od Złotych Piasków, dzielą zwiedzających od majestatycznego klaszto-
ru Ałdża wykutego w skale. Zobaczycie tu wystawę poświęconą klasztorowi, 
pozostałości samego monastyru oraz położone nieopodal katakumby. Białe skały 
o wysokości 25 metrów idealnie kontrastują z zielenią tutejszych drzew rosnących 
dookoła. Króciutka ścieżka prowadzi do schodów, po których można wspiąć się 
na dwa poziomy. Na pierwszym z nich oglądamy dawne mnisie cele, refektarz 
i kryptę z bezimiennymi nagrobkami, na których ludzie zostawiają monety. Za 
to na drugim poziomie znajduje się kaplica. Z klasztorem związana jest legenda 
o ukrytych w okolicy skarbach, a po ruinach krąży ponoć pilnujący ich mnich...

 Pobitite Kamuni
Około 36 km od Złotych Piasków znajdziecie, 
rzeźbione przez tysiące lat przez Matkę Naturę 
fenomenalne kamienne figury, które zachowały 
się po dzisiejsze czasy i stanowią słynną bułgarską 
atrakcję w tym regionie Riwiery Morza Czarnego. 
Kamienny Las, to unikalna miniaturowa piaszczysta 
pustynia usłana kamiennymi kolumnami. Niektóre 
z nich osiągają wysokość nawet do 12 metrów, to 
znaczy ich widoczna część, ponieważ okazuje się, 
że kolumny te sięgają do 100 m głębokości pod 
powierzchnią ziemi. Prócz kamiennych posągów, 
miniaturowa pustynia Pobitite Kamuni może 
również pochwalić się specyficzną fauną i florą. 
Jest ona również domem dla 21 gatunków ptaków, 
łącznie 52 gatunków kręgowców i bezkręgowców, 
7 gatunków ssaków i aż 240 gatunków roślin, 
a w tym 8 pod ochroną.
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ZŁOTE PIASKI

334 MELIA GRAND HERMITAGE 5 X X X 2-13

336 HOLIDAY PARK 4 X X 2-14

338 PRIMASOL SUNLIGHT SUNRISE 4 X X 2-13

339 EDELWEISS 4 X X 2-13

340 EXCELSIOR 4 X X 2-13

341 GLADIOLA STAR 4 X 2-13

M o r z e  C z a r n e

Balczik

Albena

Złote Piaski

Edelweiss
Melia Grand Hermitage

Excelsior
Gladiola Star
Primasol Sunlight Sunrise
Holiday Park

Św. Konstantyn

Varna

VARNA

ZŁOTE PIASKI

LISTA HOTELI

333333coralove lato
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Złote Piaski
KULTURA | ROZRYWKA | TRADYCJA

Legenda głosi, że to właśnie w Złotych Piaskach piraci 
zakopali ogromną ilość swych złotych skarbów. Ziemia 
jednak się zemściła za ich czyny zmieniając ich bogactwa 
w cudowny piasek. 

 Raj w złocie i błękicie
Łagodny klimat, kilometry szerokich plaż 
z piaskiem mieniącym się odcieniami złota 
w promieniach słońca to tylko niektóre 
z wielu atrakcji tego regionu. 
Złote Piaski oferują dobrą zabawę dla 
wszystkich niezależnie od wieku i upodo-
bań. Przytulne restauracje, kluby i tawerny 
z widokiem na morze, oferują znakomite 
bułgarskie dania i wina, których koniecznie 
musisz skosztować, a to wszystko przy 
akompaniamencie skocznej bułgarskiej 
muzyki. Dla fanów wodnych szaleństw 
polecamy park wodny Aquapoli. Na ama-
torów wodnych atrakcji czeka tu między 
innymi 300 m sztuczna rzeka Niagara, 
po której będziemy płynąć w pontonach 
z prędkością nawet 50 km na godzinę. 
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 Skalny monastyr 
4 km od Złotych Piasków, dzielą zwiedzających od majestatycznego klaszto-
ru Ałdża wykutego w skale. Zobaczycie tu wystawę poświęconą klasztorowi, 
pozostałości samego monastyru oraz położone nieopodal katakumby. Białe skały 
o wysokości 25 metrów idealnie kontrastują z zielenią tutejszych drzew rosnących 
dookoła. Króciutka ścieżka prowadzi do schodów, po których można wspiąć się 
na dwa poziomy. Na pierwszym z nich oglądamy dawne mnisie cele, refektarz 
i kryptę z bezimiennymi nagrobkami, na których ludzie zostawiają monety. Za 
to na drugim poziomie znajduje się kaplica. Z klasztorem związana jest legenda 
o ukrytych w okolicy skarbach, a po ruinach krąży ponoć pilnujący ich mnich...

 Pobitite Kamuni
Około 36 km od Złotych Piasków znajdziecie, 
rzeźbione przez tysiące lat przez Matkę Naturę 
fenomenalne kamienne figury, które zachowały 
się po dzisiejsze czasy i stanowią słynną bułgarską 
atrakcję w tym regionie Riwiery Morza Czarnego. 
Kamienny Las, to unikalna miniaturowa piaszczysta 
pustynia usłana kamiennymi kolumnami. Niektóre 
z nich osiągają wysokość nawet do 12 metrów, to 
znaczy ich widoczna część, ponieważ okazuje się, 
że kolumny te sięgają do 100 m głębokości pod 
powierzchnią ziemi. Prócz kamiennych posągów, 
miniaturowa pustynia Pobitite Kamuni może 
również pochwalić się specyficzną fauną i florą. 
Jest ona również domem dla 21 gatunków ptaków, 
łącznie 52 gatunków kręgowców i bezkręgowców, 
7 gatunków ssaków i aż 240 gatunków roślin, 
a w tym 8 pod ochroną.
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ZŁOTE PIASKI

334 MELIA GRAND HERMITAGE 5 X X X 2-13

336 HOLIDAY PARK 4 X X 2-14

338 PRIMASOL SUNLIGHT SUNRISE 4 X X 2-13

339 EDELWEISS 4 X X 2-13

340 EXCELSIOR 4 X X 2-13

341 GLADIOLA STAR 4 X 2-13

M o r z e  C z a r n e

Balczik

Albena

Złote Piaski

Edelweiss
Melia Grand Hermitage

Excelsior
Gladiola Star
Primasol Sunlight Sunrise
Holiday Park

Św. Konstantyn

Varna

VARNA

ZŁOTE PIASKI

LISTA HOTELI
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracje, lodziarnia, 4 bary, 
room service, 8 sal konferencyjnych, pralnia, 
zestaw do prasowania, basen kryty, basen 
odkryty, 4 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki i ręczniki. Przejście do plaży ze 
skarpy schodami, przez ulicę.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, mi-
nibar, czajnik, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max. 4 os.
 ∞ level dla max. 4 os.
 ∞  rodzinne dla max. 6 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracje, 4 bary, lodziarnia
All Inclusive 

 ∞  śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  późne śniadanie, przekąski, lody
 ∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

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

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  brodzik,  zjeżdzalnia wodna, plac zabaw
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie, 
minidisco dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞  SPA dla dzieci
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracjach

MELIA GRAND HERMITAGE
Luksusowy hotel położony przy publicznej, piaszczystej plaży. Dzięki wy-
sokiej jakości usługom, doskonałym warunkom wypoczynku połączone-
go z relaksem, odnową biologiczną oraz ciekawej ofercie atrakcji dla dzie-
ci, pobyt spełni oczekiwania najbardziej wymagających Gości.

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Złote Piaski,  
30 km od lotniskaw Varnie

SPRAWDŹ 
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do 

zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych dostępnymi 

pod adresem www.wezyrholidays.pl

Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje pokoi, pozycje 

płatne i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków oraz aktualne 

ceny na www.wezyrholidays.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracje, lodziarnia, 4 bary, 
room service, 8 sal konferencyjnych, pralnia, 
zestaw do prasowania, basen kryty, basen 
odkryty, 4 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki i ręczniki. Przejście do plaży ze 
skarpy schodami, przez ulicę.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, mi-
nibar, czajnik, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max. 4 os.
 ∞ level dla max. 4 os.
 ∞  rodzinne dla max. 6 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracje, 4 bary, lodziarnia
All Inclusive 

 ∞  śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  późne śniadanie, przekąski, lody
 ∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

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

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  brodzik,  zjeżdzalnia wodna, plac zabaw
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie, 
minidisco dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞  SPA dla dzieci
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracjach

MELIA GRAND HERMITAGE
Luksusowy hotel położony przy publicznej, piaszczystej plaży. Dzięki wy-
sokiej jakości usługom, doskonałym warunkom wypoczynku połączone-
go z relaksem, odnową biologiczną oraz ciekawej ofercie atrakcji dla dzie-
ci, pobyt spełni oczekiwania najbardziej wymagających Gości.

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Złote Piaski,  
30 km od lotniskaw Varnie

SPRAWDŹ 
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do 

zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych dostępnymi 

pod adresem www.wezyrholidays.pl

Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje pokoi, pozycje 

płatne i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków oraz aktualne 

ceny na www.wezyrholidays.pl
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HOLIDAY PARK
Hotel położony jest w spokojnej części miasta w zielonym i zadbanym 
ogrodzie. Kilku minutowy spacer dzieli nas od długiej i piaszczystej plaży. 
Hotel chętnie przyjmie rodziny z dziećmi, dla których przygotowano zaję-
cia w mini klubie, brodzik a także plac zabaw. 

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS
 Lokalizacja:

Złote Piaski, 
30 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 3 bary, basen, 
sejf w recepcji.

PLAŻA
350 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym. 
Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon, minilo-
dówkę, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  pokoje double
 ∞ pokoje double large

WYŻYWIENIE
 2 restauracje, 3 bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja

 ∞ podwieczorek, lody
 ∞ light lunch w restauracji na plaży
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  boisko multisportowe
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ sauna
 ∞ siłownia, masaż

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

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

ALL INCLUSIVE

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do 

zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych dostępnymi 

pod adresem www.wezyrholidays.pl

Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje pokoi, pozycje 

płatne i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków oraz aktualne 

ceny na www.wezyrholidays.pl
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HOLIDAY PARK
Hotel położony jest w spokojnej części miasta w zielonym i zadbanym 
ogrodzie. Kilku minutowy spacer dzieli nas od długiej i piaszczystej plaży. 
Hotel chętnie przyjmie rodziny z dziećmi, dla których przygotowano zaję-
cia w mini klubie, brodzik a także plac zabaw. 

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS
 Lokalizacja:

Złote Piaski, 
30 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 3 bary, basen, 
sejf w recepcji.

PLAŻA
350 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym. 
Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon, minilo-
dówkę, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  pokoje double
 ∞ pokoje double large

WYŻYWIENIE
 2 restauracje, 3 bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja

 ∞ podwieczorek, lody
 ∞ light lunch w restauracji na plaży
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  boisko multisportowe
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ sauna
 ∞ siłownia, masaż

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

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

ALL INCLUSIVE

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do 

zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych dostępnymi 

pod adresem www.wezyrholidays.pl

Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje pokoi, pozycje 

płatne i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków oraz aktualne 

ceny na www.wezyrholidays.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, pralnia, 
sala konferencyjna, basen odkryty, basen kryty, 
sejf w recepcji.

PLAŻA
350 metrów od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Przejście do plaży schodami i ulicą. Parasole, 
leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane są w dziewięciopiętrowym 
budynku. Wyposażone w klimatyzację centralną, 
minibar, telefon, TV, łazienkę , balkon. 
Typy pokoi:
∞  standardowe
∞ studio

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 2 bary
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, kolacja
∞  przekąski
∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
Śniadanie i obiadokolacja

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  tenis stołowy, bilard
∞ siłownia
∞ animacje
∞ centrum SPA, sauna, jacuzzi, masaż

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

EDELWEISS
Hotel Edelweiss to skromny ale wygodny obiekt, przeznaczony dla gości 
którzy cenią sobie bliskość centrum kurortu i plaży. Spełnia podstawowe 
wymogi dobrego i wygodnego wypoczynku. Na szczególną uwagę zasłu-
gują dwa warianty wyżywienia i smaczna kuchnia.

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

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

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS
 Lokalizacja:

Złote Piaski,  
30 km od lotniska w Varnie.

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

339339coralove lato
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, sejf 
w recepcji, pralnia, sala konferencyjna, basen 
kryty, 4 baseny odkryte.

PLAŻA
300 m od hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki. Do plaży kursuje bus hotelowy.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację, TV, telefon, minilodówkę, sejf, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ twin dla max 3 os.
 ∞ twin superior dla max 3 os.
 ∞ twin premium
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, restauracja a la carte, lobby 
bar, bar przy basenie
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ późne śniadanie kontynentalne, przekąski, lody
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, aerobik, jacuzzi, masaż
 ∞ kort tenisowy, tenis stołowy, rzutki, bilard
 ∞ siatkówka, boisko do piłki nożnej, 
koszykówka, siatkówka plażowa

 ∞ animacje, wieczorne programy rozrywkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
 ∞ brodzik wydzielony przy basenie głównym
 ∞ plac zabaw, minidisco
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ menu i krzesełko dla dzieci w restauracji

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Złote Piaski, ok. 300 m od centrum,  
ok. 24 km od lotniskaw Varnie.  
Przystanek autobusowy znajduje się 
25 m od hotelu.

SPRAWDŹ 
CENĘ



PRIMASOL SUNLIGHT SUNRISE
Obiekt znajduje się niedaleko od plaży w Złotych Piaskach oraz od cen-
trum miasta, które słynie z  bogatej oferty rozrywek nocnych. Goście 
mają dostęp do szeregu atrakcji i zajęć sportowo-rekreacyjnych, zespół 
animacyjny zadba o dobry nastrój dzieci i dorosłych.

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

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

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

338

B
U

Ł
G

A
R

IA
 | 

Z
ło

te
 P

ia
sk

i

O_312-341_BUŁGARIA_2019_vo_04.indd   338 01/12/2018   14:42

338



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, pralnia, 
sala konferencyjna, basen odkryty, basen kryty, 
sejf w recepcji.

PLAŻA
350 metrów od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Przejście do plaży schodami i ulicą. Parasole, 
leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane są w dziewięciopiętrowym 
budynku. Wyposażone w klimatyzację centralną, 
minibar, telefon, TV, łazienkę , balkon. 
Typy pokoi:
∞  standardowe
∞ studio

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 2 bary
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, kolacja
∞  przekąski
∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
Śniadanie i obiadokolacja

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  tenis stołowy, bilard
∞ siłownia
∞ animacje
∞ centrum SPA, sauna, jacuzzi, masaż

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

EDELWEISS
Hotel Edelweiss to skromny ale wygodny obiekt, przeznaczony dla gości 
którzy cenią sobie bliskość centrum kurortu i plaży. Spełnia podstawowe 
wymogi dobrego i wygodnego wypoczynku. Na szczególną uwagę zasłu-
gują dwa warianty wyżywienia i smaczna kuchnia.

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

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

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS
 Lokalizacja:

Złote Piaski,  
30 km od lotniska w Varnie.

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, sejf 
w recepcji, pralnia, 2 baseny.

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

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, minibar, telefon, 
TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja, 2 bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  przekąski
 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia
 ∞  centrum SPA
 ∞ masaż, sauna
 ∞ łaźnia turecka
 ∞  billard, tenis stołowy

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

GLADIOLA STAR
Gladiola Star to miejski hotel dedykowany szczególnie osobom lubiącym 
aktywne spędzanie czasu – ze względu na niewielką odległość od głównej 
promenady i licznych atrakcji jakie oferują Złote Piaski – jeden z najpopular-
niejszych nadmorskich kurortów na wybrzeżu Bułgarii. 

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

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

 ∞ ALL INCLUSIVE  Lokalizacja:

Złote Piaski,  
30 km od lotniskaw Varnie

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

341341coralove lato
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1965 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 2 bary, pralnia, 
basen odkryty, sejf w recepcji.

PLAŻA
450 metrów od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki i ręczniki. Dojście do plaży ulicą.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, minibar, telefon, 
TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, restauracja à la carte, 2 bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  przekąski
 ∞ podwieczorek
 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

Restauracje à la carte: 
 ∞ międzynarodowa

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  tenis stołowy
 ∞  animacje

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  brodzik
 ∞  plac zabaw
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞  krzesełko dla dzieci w restauracji głównej
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS
 Lokalizacja:

Złote Piaski,  
30 km od lotniskaw Varnie. 

SPRAWDŹ 
CENĘ



EXCELSIOR
Czterogwiazdkowy elegancki i  odnowiony hotel, który łączy w  sobie 
doskonałe warunki do pełnego wypoczynku dzięki interesującej ofercie 
sportowo-rekreacyjnej oraz bliskość ukwieconej natury, a  także plaży 
i turkusowego morza.

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

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

ALL INCLUSIVE

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

Przykładowy pokój
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, sejf 
w recepcji, pralnia, 2 baseny.

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

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, minibar, telefon, 
TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja, 2 bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  przekąski
 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia
 ∞  centrum SPA
 ∞ masaż, sauna
 ∞ łaźnia turecka
 ∞  billard, tenis stołowy

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

GLADIOLA STAR
Gladiola Star to miejski hotel dedykowany szczególnie osobom lubiącym 
aktywne spędzanie czasu – ze względu na niewielką odległość od głównej 
promenady i licznych atrakcji jakie oferują Złote Piaski – jeden z najpopular-
niejszych nadmorskich kurortów na wybrzeżu Bułgarii. 

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

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

 ∞ ALL INCLUSIVE  Lokalizacja:

Złote Piaski,  
30 km od lotniskaw Varnie

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat
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Hiszpania jest niczym wakacyjne marzenie. Kusi 
turkusem morza, zachwyca architekturą, urzeka 
ognistym flamenco i radosna fiestą. Uwodzi pach-
nącą kuchnią i piaszczystymi plażami. Hiszpanii 
nie da się nie kochać, bo ona jest po prostu boska.

  Liczne zabytki starożytne i średniowieczne

  Święta i festiwale pokazujące lokalny klimat

  Wyśmienita hiszpańska kuchnia i wyborne wina

  Ciepły klimat oraz malownicze plaże

  Znakomicie rozwinięta infrastruktura turystyczna

POWODY, ABY ODWIEDZIĆ HISZPANIĘ

miesiąc V VI VII VIII IX X

średnia temperatura  
powietrza w dzień 26° 28° 28° 29° 27° 26°

średnia temperatura wody 20° 21° 22° 23° 23° 23°

liczba godzin słonecznych 8 9 9 9 8 7

KATALONIA | BARCELONA | COSTA BRAVA

Hiszpania
Królestwo fiesty i sjesty

343343coralove lato
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Hiszpania jest niczym wakacyjne marzenie. Kusi 
turkusem morza, zachwyca architekturą, urzeka 
ognistym flamenco i radosna fiestą. Uwodzi pach-
nącą kuchnią i piaszczystymi plażami. Hiszpanii 
nie da się nie kochać, bo ona jest po prostu boska.

  Liczne zabytki starożytne i średniowieczne

  Święta i festiwale pokazujące lokalny klimat

  Wyśmienita hiszpańska kuchnia i wyborne wina

  Ciepły klimat oraz malownicze plaże

  Znakomicie rozwinięta infrastruktura turystyczna

POWODY, ABY ODWIEDZIĆ HISZPANIĘ

miesiąc V VI VII VIII IX X

średnia temperatura  
powietrza w dzień 26° 28° 28° 29° 27° 26°

średnia temperatura wody 20° 21° 22° 23° 23° 23°

liczba godzin słonecznych 8 9 9 9 8 7

KATALONIA | BARCELONA | COSTA BRAVA

Hiszpania
Królestwo fiesty i sjesty
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345345coralove lato

Hiszpanie potrafi ą każdego zarazić miłością dla zabawy.

Najsłynniejsze fi esty
Wśród odbywających się w Hiszpanii � est 
jest kilka znanych na całym świecie. To 
widowiska, na które przybywają specjalnie 
tłumy turystów. Należą do nich: odbywa-
jąca się w Walencji parada wielkich rzeźb 
z papier mâché wypełnionych sztucznymi 
ogniami, zwanych fallas, które po wybiciu 
północy zostają uroczyście spalone; wiel-
kanocne wielobarwne procesje w Sewilli, 
Maladze, Murcji i Valladolid organizowane 
przez religijne bractwa, podczas których 
zakapturzone postacie niosą ogromne 
pasos, czyli platformy z � gurami przed-
stawiającymi sceny pasyjne, La Tomatina 
w Buñol niedaleko Walencji, gonitwy 
byków w Pampelunie, czy pokazy ludzkich 
piramid w Tarragonie. Ważne, by wszyst-
kiemu towarzyszyło ambiente, czyli 
odpowiednia atmosfera, ponieważ im jest 
lepsza, tym atrakcyjniejsze święto i miasto, 
które warto polecić innym.

Gościnność i niebo tapas
Znajomość terminu ambiente sprawdza się 
i w dzień powszedni, gdy chcecie poczuć 
atmosferę wieczornych spotkań Hiszpa-
nów. Jeśli więc w letni wieczór usłyszycie 
intensywny gwar, po czym zobaczycie 
wypełniający knajpkę i wylewający się 
na ulicę, falujący tłum, który w przerwach 
rozmów przegryza małe co nieco, popijając 
winem, to znaczy że tra� liście we właści-
we miejsce. I choć może się wydawać, 
że w lokalu nie wciśnie się już szpilki, 
a w najlepszym przypadku nikt nas nie 
zauważy – nic bardziej mylnego. Znajdzie 
się dla was miejsce i zostaniecie obsłużeni 
niczym najważniejsi goście. A to towarzy-
skie niebo, do którego właśnie tra� liście, 
to bar z przekąskami tapas (w Kraju 
Basków nazywa się je pinchos) – jeden 
z głównych � larów towarzyskiego życia 
Hiszpanów. Im ciaśniej i głośniej, tym lepiej 
– znaczy, że ludzie czują się tu swobodnie.

Byk to zwierzę 
mocno 
zakorzenione 
w hiszpańskiej  
kulturze.

O_344_philo_Katalog_2019_Hiszpania.indd   345 30.11.2018   15:56
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Gdybyśmy mieli opisać Hiszpanię 
jednym słowem, brzmiałoby ono FIESTA!
Hiszpańskie puzzle
Hiszpania to jeden z największych i najbardziej zróżnicowanych geogra� cznie i etnicznie 
krajów w Europie. Rzec by można – misternie ułożone puzzle, gdzie każdy fragment to od-
dzielna kraina z odmienną historią, kulturą, zwyczajami, stylem życia, dialektem (a czasem 
nawet językiem). Kraj tak zróżnicowany, że bodaj jako jedyny w Europie ma hymn narodo-
wy bez słów, bo decydenci od lat nie potra� ą wypracować wspólnego stanowiska w spra-
wie ich formy i treści. Zostawmy jednak to, co dzieli i zajmijmy się tym, co łączy tak różnych 
ludzi na co dzień dumnie nazywających się Hiszpanami. A jest tym bez wątpienia miłość 
do � esty, czyli świętowania dosłownie każdej okazji.

Wachlarze to cudowna 
hiszpańska pamiątka.

Święto przez cały rok

 Czas przelotu: 3 godz.
 Czas: taki sam jak w Polsce
 Obowiązuje opłata turystyczna (Katalonia)
 Waluta: euro
 Religia: 73% Hiszpanów to katolicy

DOBRZE WIEDZIEĆ

LUDZIE |  HISTORIA |  TRADYCJA |  OBYCZA JE

W barach 
z przekąskami 
tętni życie 
towarzyskie 
Hiszpanii.

Święto w każdym 
miasteczku…
Nawet najmniejsza miejscowość 
przynajmniej raz w roku znajduje 
czas, by zorganizować święto ku 
czci swego patrona, konkretnej 
rzeczy lub zajęcia, z których słynie. 
I oto w mgnieniu oka główna ulica 
miasta staje się miejscem barw-
nej parady lub procesji. Zwykły 
parking zamienia się w wielką salę, 
na której przy pojemnych stołach 
biesiadnych miejscowi i przyjezdni 
wspólnie delektują się specjałami 
regionalnej kuchni i napitkami, a na 
skleconej w ekspresowym tempie, 
ale solidnej scenie swoje talenty 
prezentują artyści amatorzy – od 
tańczących � amenco uczennic, po 
lokalne koło gospodyń śpiewające 
pięknie stare ludowe przyśpiewki.
Im większy panuje przy tym rozgar-
diasz i podniecenie, tym lepiej, bo 
to przecież oznaki dobrej zabawy. 
A dla Hiszpanów wrzawa i liczba 
gości na takich specjalnych impre-
zach, czy w miejscowych lokalach, 
to rzecz niezwykle ważna. 

… i o każdej porze
I tu rada praktyczna. Warto choć raz zaliczyć hiszpańskie święto i wieńczący je festyn 
połączony najczęściej z wielką biesiadą. Największe odbywają się głównie w Święto 
Trzech Króli, w karnawale, w Wielki Tydzień, pierwsze dni maja, Boże Ciało, noc świę-
tojańską i w Święto Wniebowzięcia NMP.  A potem warto porównać je z małymi, ale 
emanującymi większą radością i szczerością festynami w miasteczkach na prowincji. 
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Hiszpanie potrafi ą każdego zarazić miłością dla zabawy.

Najsłynniejsze fi esty
Wśród odbywających się w Hiszpanii � est 
jest kilka znanych na całym świecie. To 
widowiska, na które przybywają specjalnie 
tłumy turystów. Należą do nich: odbywa-
jąca się w Walencji parada wielkich rzeźb 
z papier mâché wypełnionych sztucznymi 
ogniami, zwanych fallas, które po wybiciu 
północy zostają uroczyście spalone; wiel-
kanocne wielobarwne procesje w Sewilli, 
Maladze, Murcji i Valladolid organizowane 
przez religijne bractwa, podczas których 
zakapturzone postacie niosą ogromne 
pasos, czyli platformy z � gurami przed-
stawiającymi sceny pasyjne, La Tomatina 
w Buñol niedaleko Walencji, gonitwy 
byków w Pampelunie, czy pokazy ludzkich 
piramid w Tarragonie. Ważne, by wszyst-
kiemu towarzyszyło ambiente, czyli 
odpowiednia atmosfera, ponieważ im jest 
lepsza, tym atrakcyjniejsze święto i miasto, 
które warto polecić innym.

Gościnność i niebo tapas
Znajomość terminu ambiente sprawdza się 
i w dzień powszedni, gdy chcecie poczuć 
atmosferę wieczornych spotkań Hiszpa-
nów. Jeśli więc w letni wieczór usłyszycie 
intensywny gwar, po czym zobaczycie 
wypełniający knajpkę i wylewający się 
na ulicę, falujący tłum, który w przerwach 
rozmów przegryza małe co nieco, popijając 
winem, to znaczy że tra� liście we właści-
we miejsce. I choć może się wydawać, 
że w lokalu nie wciśnie się już szpilki, 
a w najlepszym przypadku nikt nas nie 
zauważy – nic bardziej mylnego. Znajdzie 
się dla was miejsce i zostaniecie obsłużeni 
niczym najważniejsi goście. A to towarzy-
skie niebo, do którego właśnie tra� liście, 
to bar z przekąskami tapas (w Kraju 
Basków nazywa się je pinchos) – jeden 
z głównych � larów towarzyskiego życia 
Hiszpanów. Im ciaśniej i głośniej, tym lepiej 
– znaczy, że ludzie czują się tu swobodnie.

Byk to zwierzę 
mocno 
zakorzenione 
w hiszpańskiej  
kulturze.
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Lato z temperamentem

l Głową państwa jest król, najwyższy reprezentant, symbol jedności 
i trwałości państwa.
l Sagrada Familia budowana jest od ponad 130 lat, a jej zakończenie 
przewiduje się na rok 2026.
l Korrida, flamenco, bitwy na pomidory, biegi przed bykami, 
fiesty i muzea pełne arcydzieł z całego świata wpisane zostały na 
prestiżową listę UNESCO.
l Hiszpański jest językiem urzędowym w 23 krajach świata, 
porozumiewa się nim około 328 milionów ludzi.
l Logo Chupa-Chups zaprojektował kataloński malarz 
surrealistyczny Salvador Dalí.
l Ciekawą tradycją w Hiszpanii jest jedzenie 12 winogron, aby Nowy 
Rok przyniósł im szczęście. 
l Hiszpania nie brała udziału w Wojnach Światowych XX wieku.

CZY WIECIE, ŻE...

Zamiłowanie do świętowania i fiesty to znak 
rozpoznawczy Hiszpanów. Święta obcho-
dzone są zawsze wesoło, głośno i publicznie. 
Podczas fiesty na ulicach zabraknąć nie może 
ognistego flamenco. To prawdziwa sztuka! 
Idealne połączenie muzyki, kastanietów, 
zmysłowo falujących falban, sukien, trzepotu 
wachlarzy oraz zjawiskowej urody tutejszych 
kobiet z ich gorącym tańcem i ognistym tem-
peramentem. To naprawdę robi wrażanie!

Sławni Hiszpanie
Pablo Picasso to jeden z najbardziej uzna-
nych i  ekstrawaganckich hiszpańskich 
artystów mocno doceniany jeszcze za ży-
cia. O swojej twórczości zwykł mawiać, że 
„Chodzi mi zawsze tylko o to, żeby wyrazić 
wszystko, co chcę. Nie szukam nowych form, 
ja je znajduję” 
Salvador Dali najsławniejszy hiszpański 
surrealista, prześmiewca i kontrowersyjny 
artysta, który zawojował świat swoją nietu-
zinkową twórczością.
Antonio Banderas aktor znany z  filmów 
akcji, dzięki urodzie południowca odniósł 
spektakularny sukces w Hollywood.
Penelope Cruz aktorka i diva Pedro Almo-
dovara,który odkrył ja dla świata filmu.
Antonio Gaudi najbardziej genialna postać 
architektury i kultury hiszpańskiej.

Souveniry z wakacji
Któż nie chciałby choć odrobinę wakacyj-
nej Hiszpanii zabrać ze sobą do domu? W tej 
roli świetnie sprawdzi się przepiękna cera-
mika, bo łyk kawy z hiszpańskiej porcelany 
z  pewnością pobudzi nas do życia kiedy 
za oknem nie będzie już tak słonecznie. 
Sklepy z pamiątkami i straganowe stoiska 
kochają Gaudiego i wprost uginają się od 
towaru. Wypełnione po brzegi miniaturka-
mi najpiękniejszych hiszpańskich budowli, 
figurkami byków, jaszczurek, magnesami 
na lodówkę czy breloczkami 
z  motywem barwnej mozaiki 
są ulubionym drobiazgiem 
z  Hiszpanii Dużym powodze-
niem wśród turystów cieszą się 
koronkowe wachlarze będące 
symbolem Hiszpanii i kastanie-
ty, które kupimy niemal wszę-
dzie. Kulinarną pamiątką numer 
jeden będzie oliwa z  oliwek, 
ale nie można zapomnieć 
tez o butelce owocowej 
sangrii czy słodkiego, 
aromatycznego wina 
z pomarańczy.

TANIEC | KULTURA | TRADYCJA
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Tak smakuje  
Hiszpania

Hiszpanie są mistrzami celebrowania chwili, 
a sjesta jest doskonałą ku temu okazją. Sło-
neczny taras, wyborne wino w dłoni, aro-
matyczna paella na stole, do tego smaczne 
przekąski tapas, głośna muzyka i tak hisz-
pańskie radość życia trwa w najlepsze każ-
dego dnia. Paella to potrawa na bazie ryżu 
z różnymi dodatkami z zielonych warzyw, 
mięsa, owoców morza, ślimaków, fasoli, oli-
wy a nawet szafranu.
Gazpacho uwielbiana przez wszystkich zimna 
zupa warzywna z chlebem, głównie pomido-
rowa, z  dodatkiem oliwy, czosnku, ogórka 
i przypraw. Znakomita na gorące, letnie dni. 
Nieodzownym elementem hiszpańskiej kuch-
ni są pikantne kiełbaski chorizo wytworzone 
z wieprzowiny, zazwyczaj wędzone z dodat-
kiem dużej ilości suszonej papryki, czosnku, 
ziół i różnych przypraw. W smaku są ostre lub 
słodkawe w zależności od rodzaju papryki.

Hiszpański street food
W Hiszpanii na kulinarne pokusy natknie-
my się na każdym rogu ulicy. Skuszeni 
zapachem świeżych warzyw i unoszącą się 
nutą aromatu dobrze doprawionych owo-
ców morza posmakujemy najlepszych po-
traw prosto z ulicznej kuchni.

Tapas mała przekąska lub przystawka po-
dawana zwyczajowo na niewielkich tale-
rzykach.
Najczęściej serwuje się kawałki hiszpań-
skich szynek, ostre kiełbaski chorizo, oliwki, 
sery lub ośmiorniczki. Obowiązkowo należy 
posmakować pysznej hiszpańskiej kawy. Ni-
gdzie indziej nie posiada ona takiego aroma-
tu jak tutaj. A to za sprawą precyzyjnie wy-
selekcjonowanych, najlepszych ziaren, ale 
także niepowtarzalnej atmosfery tutejszych 
kawiarenek ulokowanych w malowniczych, 
wąskich uliczkach.
Hiszpanie lubią popijać kawę często ale za 
to małą, mocną i aromatyczną. A jeśli czasu 
na rozkoszowanie jest mało, to warto wypić 
ją, stojąc gdzieś przy barze i wtedy najlepszy 
wyborem będzie „cortado”.
Churros con chocolate to popularne hisz-
pańskie śniadanie na słodko, ale churros 
sprawdza się też jako uliczny, gorący przy-
smak.
Wino na stole nikogo nie dziwi, przy ulicz-
nych barach i ogródkach nie może zabrak-
nąć dzbana Sangrii z  lodem i  kawałkami 
świeżych owoców, świetnie gasi pragnie-
nie i nie wpływa negatywnie na trzeźwość 
umysłu.

Tapas to małe 
przekąski 
serwowane 
w lokalnych barach, 
kuszą smakiem 
i wyglądem, kojarzą 
się z radością 
i hiszpańskich 
słońcem.

KULTURA | KUCHNIA | TRADYCJA
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Antonio Gaudi najbardziej genialna postać 
architektury i kultury hiszpańskiej.
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mika, bo łyk kawy z hiszpańskiej porcelany 
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za oknem nie będzie już tak słonecznie. 
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kochają Gaudiego i wprost uginają się od 
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HISZPANIA

cy dwupiętrowy akwedukt rzymski nie-
opodal miasta. Trudno znaleźć drugie takie 
miejsce na całym Półwyspie Iberyjskim.

BARCELONA to majestatyczne, bajkowe 
miasto Gaudiego, które uwodzi nietuzinkową 
architekturą i zielenią parków przemieszaną 
z błękitem morza. Kościół Sagrada Fami-
lia - dzieło życia artysty stała się symbolem 
miasta i całej Hiszpanii. Ten genialny architekt 
wykorzystał własne pomysły i rozwiązania 
architektoniczne, które łączyły w sobie ele-
menty secesji i katalońskiego modernizmu. 
Gaudi wielokrotnie modyfikował projekt 
także w trakcie budowy, każdy element miał 
być wyjątkowy i oryginalny. Świątynia nie 
została jednak ukończona za życia twórcy, 
co więcej jej budowa nadal trwa i czyni ją 

jednym z najdłużej budowanych obiektów 
na świecie! Barcelona jest pełna urokliwych 
zaułków i zabytkowych budowli z najsłyn-
niejszą ulicą Las Ramblas wypełnioną całą 
dobę atmosferą gwaru i zabawy. Miasto 
to także wielki port morski i lotniczy oraz 
centrum footbolu z największym obiektem 
sportowym Europy Camp Nou, który dla 
prawdziwych kibiców znaczy dużo więcej niż 
tylko stadion. 

COSTA BRAVA niezwykle popularna 
część Katalonii nazywana ,,dzikim wybrze-
żem’’ z uwagi na charakterystyczną poszarpa-
ną linię brzegową z malowniczymi zatokami 
i skalnymi urwiskami. Liczne nadmorskie 
miasteczka rozsiane na długości 200 km 
bajkowych plaż nieustannie zapraszają do 

smakowania wakacyjnej atmosfery. Miejsco-
wość Lloret de Mar z powodzeniem można 
potraktować jako przystanek „impreza”. To tu 
nie tylko w rytmie flamenco można się bawić 
do białego rana. Dla poszukujących spokoju 
Costa Brava ma także bardzo wiele do zaofe-
rowania, malowniczo położone rybackie wio-
ski czy oddychające średniowieczną historią 
romańskie miasteczka. Tossa de Mar zwane 
„Błękitnym Rajem” niegdyś znane z corridy, 
może pochwalić się fortyfikacją obronną 
z XII wieku i średniowieczną starówką Vila 
Vella uznaną za jedną z najpiękniejszych 
w Hiszpanii. Chlubą Blanes i Santa Susana są 
długie piaszczyste plaże i rozłożyste palmy, 
w cieniu których pachnąca paella i sangria 
smakują wyśmienicie. Najlepiej Sami się 
o tym przekonajcie!

TARRAGONA COSTA BRAVA

Hiszpania jest w istocie piękna 
w swej różnorodności. Kilome-
try plaż, urokliwe zatoki, błę-
kit morza, magia architektury 
i wszechobecna radość życia 
sprawiają, że Hiszpania każdego 
roku uwodzi turystów. Wczasy 
w Hiszpanii to także spotkanie 
z historią zapisaną w skarbach 
architektury i sztuki.

 WYLOTY:
Warszawa, Wrocław, Katowice, Poznań, Gdańsk

349349coralove lato

O_342-351_Philo_Hiszpania_Kraj.indd   349 30/11/2018   13:32

H
IS

Z
P

A
N

IA

położony nietypowo, bo na szerokim moście 
nad rzeką, gotycka katedra i mury miejskie 
wzniesione w czasach rzymskich. 
Mieszkańcy Girony słyną z umiłowania do 
dobrej zabawy, dla tego w mieście nie brak 
przeróżnych festynów, festiwali i imprez 
kulturalnych, których w ciągu roku jest 
naprawdę wiele.

TARRAGONA  to prawdziwa skarbnica 
archeologii i wiekowa historia na każdym 
kroku. Słynie przede wszystkim z licznych, 
bardzo dobrze zachowanych zabytków 
z okresu rzymskiego, rozsianych po całym 
mieście. Liczne ślady starożytności potwier-
dzają wspaniałą przeszłość Hiszpanii. Sercem 
miasta jest średniowieczna starówka z piękną 
katedrą, starożytny amfiteatr oraz imponują-

KATALONIA to perła hiszpańskiego wy-
brzeża, kusi malowniczymi plażami, zachwy-
ca nietuzinkowymi krajobrazami i przyciąga 
śródziemnomorską atmosferą niekończącej 
się fiesty. To swoista enklawa kulturowa Hisz-
panii, od wieków otwarta na wpływy innych 
cywilizacji. Romańska sztuka średniowieczna 
z kościołami i klasztorami, które są wizytówką 
północy stała się inspiracją dla artystów z XX 
wieku takich jak Antonio Gaudi, Salvador Dali 
i Pablo Picasso. Katalonia składa się z 4 zróż-
nicowanych prowincji: Barcelona, Girona, Lle-
rida i Tarragona. Mieszkańcy lubią podkreślać 
swoją autonomię i odmienność kulturową. 
Z dumą posługują się językiem katalońskim 
oraz hucznie obchodzą lokalne święta. 
Barcelona to ukochane miasto Gaudiego, 
gdzie na każdym kroku spotkamy niezwykłe 

dzieła i fantazyjne formy tego najsłynniejsze-
go architekta. Gironę szczególnie upodobał 
sobie Salvador Dali jeden z najbardziej 
kontrowersyjnych artystów ubiegłego 
stulecia. W niewielkim miasteczku Figueres, 
znajduje się Teatr i Muzeum malarza, którego 
fasada ozdobiona jest ogromnymi jajkami, 
stanowiące symbol życia.

GIRONA niezwykle klimatyczna urzeka 
turystów już od wielu lat. Płynąca przez 
miasto rzeka Onyar przecina je praktycznie 
w połowie, a położone nad nią kolorowe 
domy są wizytówką miejscowości. 
Spacer wąskimi uliczkami starego miasta 
Forca Vella będzie jak podróż w czasie... do 
epoki średniowiecza. Do największych atrak-
cji miasta zalicza się również Plac Kataloński, 

Iberyjska ślicznotka 
uwodzi radością
Lato w hiszpańskich rytmach

GIRONA

BARCELONA

KATALONIA
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HISZPANIA

cy dwupiętrowy akwedukt rzymski nie-
opodal miasta. Trudno znaleźć drugie takie 
miejsce na całym Półwyspie Iberyjskim.

BARCELONA to majestatyczne, bajkowe 
miasto Gaudiego, które uwodzi nietuzinkową 
architekturą i zielenią parków przemieszaną 
z błękitem morza. Kościół Sagrada Fami-
lia - dzieło życia artysty stała się symbolem 
miasta i całej Hiszpanii. Ten genialny architekt 
wykorzystał własne pomysły i rozwiązania 
architektoniczne, które łączyły w sobie ele-
menty secesji i katalońskiego modernizmu. 
Gaudi wielokrotnie modyfikował projekt 
także w trakcie budowy, każdy element miał 
być wyjątkowy i oryginalny. Świątynia nie 
została jednak ukończona za życia twórcy, 
co więcej jej budowa nadal trwa i czyni ją 

jednym z najdłużej budowanych obiektów 
na świecie! Barcelona jest pełna urokliwych 
zaułków i zabytkowych budowli z najsłyn-
niejszą ulicą Las Ramblas wypełnioną całą 
dobę atmosferą gwaru i zabawy. Miasto 
to także wielki port morski i lotniczy oraz 
centrum footbolu z największym obiektem 
sportowym Europy Camp Nou, który dla 
prawdziwych kibiców znaczy dużo więcej niż 
tylko stadion. 

COSTA BRAVA niezwykle popularna 
część Katalonii nazywana ,,dzikim wybrze-
żem’’ z uwagi na charakterystyczną poszarpa-
ną linię brzegową z malowniczymi zatokami 
i skalnymi urwiskami. Liczne nadmorskie 
miasteczka rozsiane na długości 200 km 
bajkowych plaż nieustannie zapraszają do 

smakowania wakacyjnej atmosfery. Miejsco-
wość Lloret de Mar z powodzeniem można 
potraktować jako przystanek „impreza”. To tu 
nie tylko w rytmie flamenco można się bawić 
do białego rana. Dla poszukujących spokoju 
Costa Brava ma także bardzo wiele do zaofe-
rowania, malowniczo położone rybackie wio-
ski czy oddychające średniowieczną historią 
romańskie miasteczka. Tossa de Mar zwane 
„Błękitnym Rajem” niegdyś znane z corridy, 
może pochwalić się fortyfikacją obronną 
z XII wieku i średniowieczną starówką Vila 
Vella uznaną za jedną z najpiękniejszych 
w Hiszpanii. Chlubą Blanes i Santa Susana są 
długie piaszczyste plaże i rozłożyste palmy, 
w cieniu których pachnąca paella i sangria 
smakują wyśmienicie. Najlepiej Sami się 
o tym przekonajcie!

TARRAGONA COSTA BRAVA

Hiszpania jest w istocie piękna 
w swej różnorodności. Kilome-
try plaż, urokliwe zatoki, błę-
kit morza, magia architektury 
i wszechobecna radość życia 
sprawiają, że Hiszpania każdego 
roku uwodzi turystów. Wczasy 
w Hiszpanii to także spotkanie 
z historią zapisaną w skarbach 
architektury i sztuki.

 WYLOTY:
Warszawa, Wrocław, Katowice, Poznań, Gdańsk

349349coralove lato
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Po drodze zwiedzisz średniowieczną Gironę: gotycką 
katedrą, słynną dzielnicę żydowską El Call i frag-
menty potężnych murów obronnych. Mosty nad 
rzeką Onyar oraz starówka to doskonałe miejsce na 
pamiątkowe zdjęcie z wakacji.

TURNIEJ RYCERSKI
Wieczorna wycieczka, która umożliwi podróż 
w czasie do epoki średniowiecza i zwiedzenie zamku 
w Torderze. Podczas oficjalnego przyjęcia przez 
hrabiostwo z Valltordera w Sali Tronowej zostaniesz 
sfotografowany. Następnie służba zaprowadzi Cię do 
Wielkiej Sali Turniejów, gdzie rozpocznie się uroczy-
sta kolacja. Stylowa kolacja odbywa się bez użycia 
sztućców. Zaopiekuje się Tobą obsługa w autentycz-
nych kostiumach z epoki.
Podczas kolacji zobaczysz pokaz tańca hiszpańskich 
koni, walki i gry rycerskie, turniej średniowieczny 
i paradę zwycięzców. Po skończeniu spektaklu przej-
dziesz do Sali Balowej, gdzie zagra do tańca orkiestra 
Valltordera lub na dyskotekę w ogrodzie. Impreza 
zakończy się pokazem tańca hiszpańskiego.

Hiszpania to iberyjska ślicznotka z cudowną na-
turą, różnorodnym krajobrazem i światowej klasy 
zabytkami. Bogata kultura, wspaniała architektura 
i ślady barwnej, skomplikowanej 3 000 letniej hi-
storii widać niemal na każdym kroku.
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KATALONIA

352 KOMPLEKS HOTELI GARBII 4 X X X 2-13

354 GRAN GARBI MAR 4 X X X 2-13

356 GRAN GARBI 4 X X 2-13

358 GARBI PARK LLORET 4 X X 2-13

360 TAHITI PLAYA 4 X 2-8

362 FLORIDA PARK HOTEL 4 X

363 SORRA D'OR BEACH CLUB 3 X

364 H.TOP OLYMPIC 3 X 2-14

365 H.TOP CARTAGO NOVA 3 X 2-14

HISZPANIA

LLoret de Mar

GIRONA

Santa Susanna

Calella

Barcelona

M o r z e  Ś r ó d z i e m n e

Gran Garbi Mar
Gran Garbi
Garbi Park Lloret

Sorra D’or Beach Club 

H.Top Cartago Nova

H.Top Olympic 

Tahiti Playa 

Florida Park Hotel 

KATALONIA

MARINELAND
Marineland to dwa parki w jednym: 
zoo morskie z pokazami tresury lwów 
morskich, papug i delfinów oraz park 
wodny z zjeżdżalniami, basenami, 
punktami gastronomicznymi. Mari-
neland znajduje się w miejscowości 
Palafolls na granicy Malgrat i Blanes.

MONTSERRAT – ŚLADAMI 
MISTRZÓW KATALONII
Nazwa Montserrat znaczy „pocięte 
wzgórze“. To samotne miejsce jest 
zarazem wspaniałe, dziwne i wyjątko-
we. 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 Mont-
serrat. 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 mu-
zeum z wystawą dzieł artystów, takich 
jak Picasso, Caravaggio, el Greco, Dalí 
i innych mistrzów Katalonii. Dla od-
ważnych przygotowana jest kolejka 
linowa, którą można wjechać na szczyt, 
z którego rozciąga się wspaniały widok 
na okolicę.

TURNIEJ RYCERSKI

WODNY ŚWIAT

MONTSERRAT

LISTA HOTELI

351351coralove lato
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Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne

BARCELONA PERŁA KATALONII
Pierwsza część wycieczki przewiduje 
panoramiczny przejazd ulicami miasta 
z postojem w Parku Güell, przy Stadionie 
Olimpijskim i na tarasie widokowym. Zwie-
dzanie najbardziej znaczących zabytków: 
domy Antoniego Gaudi, Plaza de Toros, 
dzielnica Eixample, ulica Paseig de Gracia 
i wiele innych. W drugiej części krótki czas 
wolny w okolicach dzielnicy gotyckiej, 
a następnie zwiedzanie wzgórza Montjuïc 
i wieczorny pokaz Magicznej Fontanny.

FC BARCELONA TOUR
Pierwsza część wycieczki obejmuje panora-
miczne zwiedzanie najbardziej znaczących 
zabytków miasta. Kolejny punkt programu 
to wejście na stadion FC Barcelona – Camp 
Nou, w kompleksie sportowym Barcy, 
muzeum klubu wraz z salą multimedialną, 
zwiedzanie szatni drużyny gości, przejście 
przez tunel prowadzący na murawę, oraz 
wizyta na stanowiskach komentatorów.

TANIEC MAGICZNEJ FONTANNY
Wycieczka przewiduje panoramiczny prze-
jazd głównymi ulicami miasta i zwiedzanie 

najbardziej znaczących zabytków miasta: 
domy Antoniego Gaudi oraz widokowo 
położony park Güell. Następnie zwiedza-
nie wzgórza Montjuïc i pokaz Magicznej 
Fontanny.

WATER WORLD
Aquapark „Wodny Świat” położony jest na 
obrzeżach miejscowości Lloret de Mar. Wa-
ter World przygotował ponad dwadzieścia 
różnorodnych atrakcji wodnych takich jak: 

POKAZ FONTANN

Water Rapid, Water X-treme Montain, Water 
Gegant, Kamikaze i wiele innych. Cena 
wejściówki jak i dostęp do atrakcji wodnych 
zależy od wzrostu odwiedzających.

GIRONA I DALÍ
Wycieczka przeznaczona jest zwłaszcza 
dla zainteresowanych sztuką nowoczesną 
i surrealizmem. To znakomita okazja, żeby 
zwiedzić słynny Teatr-Muzeum Salvadora 
Dalego w jego rodzinnym mieście Figueras. 

BARCELONA  
uwodzi magią, zdu-
miewa fantazyjnymi 

kształtami i kolorowymi 
mozaikami, to prawdzi-

wa perła architektury.
Tętniąca życiem Barce-

lona to esencja duszy 
Katalończyków
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Po drodze zwiedzisz średniowieczną Gironę: gotycką 
katedrą, słynną dzielnicę żydowską El Call i frag-
menty potężnych murów obronnych. Mosty nad 
rzeką Onyar oraz starówka to doskonałe miejsce na 
pamiątkowe zdjęcie z wakacji.

TURNIEJ RYCERSKI
Wieczorna wycieczka, która umożliwi podróż 
w czasie do epoki średniowiecza i zwiedzenie zamku 
w Torderze. Podczas oficjalnego przyjęcia przez 
hrabiostwo z Valltordera w Sali Tronowej zostaniesz 
sfotografowany. Następnie służba zaprowadzi Cię do 
Wielkiej Sali Turniejów, gdzie rozpocznie się uroczy-
sta kolacja. Stylowa kolacja odbywa się bez użycia 
sztućców. Zaopiekuje się Tobą obsługa w autentycz-
nych kostiumach z epoki.
Podczas kolacji zobaczysz pokaz tańca hiszpańskich 
koni, walki i gry rycerskie, turniej średniowieczny 
i paradę zwycięzców. Po skończeniu spektaklu przej-
dziesz do Sali Balowej, gdzie zagra do tańca orkiestra 
Valltordera lub na dyskotekę w ogrodzie. Impreza 
zakończy się pokazem tańca hiszpańskiego.

Hiszpania to iberyjska ślicznotka z cudowną na-
turą, różnorodnym krajobrazem i światowej klasy 
zabytkami. Bogata kultura, wspaniała architektura 
i ślady barwnej, skomplikowanej 3 000 letniej hi-
storii widać niemal na każdym kroku.
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KATALONIA

352 KOMPLEKS HOTELI GARBII 4 X X X 2-13

354 GRAN GARBI MAR 4 X X X 2-13

356 GRAN GARBI 4 X X 2-13

358 GARBI PARK LLORET 4 X X 2-13

360 TAHITI PLAYA 4 X 2-8

362 FLORIDA PARK HOTEL 4 X

363 SORRA D'OR BEACH CLUB 3 X

364 H.TOP OLYMPIC 3 X 2-14

365 H.TOP CARTAGO NOVA 3 X 2-14

HISZPANIA

LLoret de Mar

GIRONA

Santa Susanna

Calella

Barcelona

M o r z e  Ś r ó d z i e m n e

Gran Garbi Mar
Gran Garbi
Garbi Park Lloret

Sorra D’or Beach Club 

H.Top Cartago Nova

H.Top Olympic 

Tahiti Playa 

Florida Park Hotel 

KATALONIA

MARINELAND
Marineland to dwa parki w jednym: 
zoo morskie z pokazami tresury lwów 
morskich, papug i delfinów oraz park 
wodny z zjeżdżalniami, basenami, 
punktami gastronomicznymi. Mari-
neland znajduje się w miejscowości 
Palafolls na granicy Malgrat i Blanes.

MONTSERRAT – ŚLADAMI 
MISTRZÓW KATALONII
Nazwa Montserrat znaczy „pocięte 
wzgórze“. To samotne miejsce jest 
zarazem wspaniałe, dziwne i wyjątko-
we. 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 Mont-
serrat. 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 mu-
zeum z wystawą dzieł artystów, takich 
jak Picasso, Caravaggio, el Greco, Dalí 
i innych mistrzów Katalonii. Dla od-
ważnych przygotowana jest kolejka 
linowa, którą można wjechać na szczyt, 
z którego rozciąga się wspaniały widok 
na okolicę.

TURNIEJ RYCERSKI

WODNY ŚWIAT

MONTSERRAT

LISTA HOTELI
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ALL INCLUSIVE

KOMPLEKS HOTELI GARBI
Zlokalizowany w  nadmorskim kurorcie - Lloret De Mar, stanowi do-
skonały wybór na niezapomniane wakacje. Słoneczne i wodne kąpiele 
zapewnia bliskość publicznej plaży, zwiedzanie ułatwi kolej do Barcelony 
a dzięki licznym restauracjom i lokalnym Tapas barom wyjątkowe smaki 
Hiszpanii są na wyciągnięcie ręki.

Kompleks składa się z 3 hoteli: Gran Garbi, Gran Garbi Mar oraz Garbi Park 
Lloret. Jest to świetna propozycja dla amatorów wodnych szaleństw, 
którzy na terenie hotelu Gran Garbi Mar znajdą wyjątkowy aquapark ze 
zjeżdżalniami dla dorosłych oraz kompleksem zjeżdżalni dla dzieci.

Na dzieci w wieku od 4 do 12 lat czekają na terenie hotelu Gran Garbi 
polskojęzyczne animacje w miniklubie, między innymi zajęcia plastycz-
ne, gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe oraz minidisco.

 Z aquaparku oraz z polskojęzycznych animacji dla dzieci korzystać mogą 
wszyscy Goście zakwaterowani w kompleksie Garbi.

GARBI PARK LLORET

GRAN GARBI

GRAN GARBI MAR

DZIECKO

GRATIS
pobyt w hotelu

353353coralove lato
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AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 
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ALL INCLUSIVE

KOMPLEKS HOTELI GARBI
Zlokalizowany w  nadmorskim kurorcie - Lloret De Mar, stanowi do-
skonały wybór na niezapomniane wakacje. Słoneczne i wodne kąpiele 
zapewnia bliskość publicznej plaży, zwiedzanie ułatwi kolej do Barcelony 
a dzięki licznym restauracjom i lokalnym Tapas barom wyjątkowe smaki 
Hiszpanii są na wyciągnięcie ręki.

Kompleks składa się z 3 hoteli: Gran Garbi, Gran Garbi Mar oraz Garbi Park 
Lloret. Jest to świetna propozycja dla amatorów wodnych szaleństw, 
którzy na terenie hotelu Gran Garbi Mar znajdą wyjątkowy aquapark ze 
zjeżdżalniami dla dorosłych oraz kompleksem zjeżdżalni dla dzieci.

Na dzieci w wieku od 4 do 12 lat czekają na terenie hotelu Gran Garbi 
polskojęzyczne animacje w miniklubie, między innymi zajęcia plastycz-
ne, gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe oraz minidisco.

 Z aquaparku oraz z polskojęzycznych animacji dla dzieci korzystać mogą 
wszyscy Goście zakwaterowani w kompleksie Garbi.

GARBI PARK LLORET

GRAN GARBI

GRAN GARBI MAR

DZIECKO

GRATIS
pobyt w hotelu
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1996 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: bar, sala śniadaniowa, 
aquapark (4 zjeżdżalnie dla dorosłych 
i kompleks zjeżdżalni dla dzieci, czynny 
w okresie 1.06-15.09), basen odkryty. 
Polskojęzyczny animator dla dzieci 
w miniklubie na terenie hotelu Gran Garbi.

PLAŻA
300 m od hotelu, piaszczysta. Miedzy hotelem 
a plażą przebiega ulica. Parasole, leżaki. Plaża 
wyróżniona certyfikatem Błękitnej Flagi.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, 
sejf, łazienkę, TV, telefon, balkon, minilodówkę.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ single
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
sala śniadaniowa, bar. Obiady i kolacje 
serwowane są w restauracji w hotelu Gran Garbi 
znajdującym się w odległości 50 m od hotelu 
Gran Garbi Mar. 
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja

 ∞ przekąski, lody dla dzieci
 ∞ wybrane lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

Śniadanie, obiad i kolacja
Śniadanie i obiadokolacja

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator w szczycie 
sezonu w hotelu Gran Garbi

 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla 
dzieci w hotelu Gran Garbi

 ∞ zajęcia plastyczne, gry planszowe, 
teatrzyk, zawody sportowe

 ∞ miniklub jest wspólny dla kompleksu Garbi 
Hotels i znajduje się w hotelu Gran Garbi

 ∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać 
na terenie miniklubu tylko pod 
opieką rodzica/opiekuna

 ∞ brodzik z kompleksem zjeżdżalni 
dla najmłodszych

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

GRAN GARBI MAR
Położony w popularnym nadmorskim kurorcie Lloret De Mar. Idealny 
hotel dla rodzin z dziećmi – polskojęzyczny animator dla dzieci w mi-
niklubie, niewielka odległość od plaży i morza, aquapark ze zjeżdżal-
niami dla dorosłych i kompleksem zjeżdżalni dla dzieci.

Przykładowy pokój

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

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

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

ok. 150 m od centrum 
Lloret De Mar, 90 km 
od lotniska w Barcelonie, 
ok. 25 km od lotniska w Gironie

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1996 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: bar, sala śniadaniowa, 
aquapark (4 zjeżdżalnie dla dorosłych 
i kompleks zjeżdżalni dla dzieci, czynny 
w okresie 1.06-15.09), basen odkryty. 
Polskojęzyczny animator dla dzieci 
w miniklubie na terenie hotelu Gran Garbi.

PLAŻA
300 m od hotelu, piaszczysta. Miedzy hotelem 
a plażą przebiega ulica. Parasole, leżaki. Plaża 
wyróżniona certyfikatem Błękitnej Flagi.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, 
sejf, łazienkę, TV, telefon, balkon, minilodówkę.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ single
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
sala śniadaniowa, bar. Obiady i kolacje 
serwowane są w restauracji w hotelu Gran Garbi 
znajdującym się w odległości 50 m od hotelu 
Gran Garbi Mar. 
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja

 ∞ przekąski, lody dla dzieci
 ∞ wybrane lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

Śniadanie, obiad i kolacja
Śniadanie i obiadokolacja

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator w szczycie 
sezonu w hotelu Gran Garbi

 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla 
dzieci w hotelu Gran Garbi

 ∞ zajęcia plastyczne, gry planszowe, 
teatrzyk, zawody sportowe

 ∞ miniklub jest wspólny dla kompleksu Garbi 
Hotels i znajduje się w hotelu Gran Garbi

 ∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać 
na terenie miniklubu tylko pod 
opieką rodzica/opiekuna

 ∞ brodzik z kompleksem zjeżdżalni 
dla najmłodszych

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

GRAN GARBI MAR
Położony w popularnym nadmorskim kurorcie Lloret De Mar. Idealny 
hotel dla rodzin z dziećmi – polskojęzyczny animator dla dzieci w mi-
niklubie, niewielka odległość od plaży i morza, aquapark ze zjeżdżal-
niami dla dorosłych i kompleksem zjeżdżalni dla dzieci.

Przykładowy pokój

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

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

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

ok. 150 m od centrum 
Lloret De Mar, 90 km 
od lotniska w Barcelonie, 
ok. 25 km od lotniska w Gironie

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1984 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, 2 baseny 
odkryte, basen kryty. Ciekawy program 
animacyjny i zaplecze rekreacyjno-sportowe 
dla aktywnych.
Goście mogą korzystać z aquaparku, 
znajdującego się w hotelu Gran Garbi Mar. 
Polskojęzyczny animator dla dzieci 
w miniklubie.

PLAŻA
300 m od hotelu, piaszczysta, publiczna 
o długości 1,6 km wyróżniona certyfikatem 
Błękitnej Flagi. Leżaki i parasole. 
Dojście do plaży ulicą.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon, 
lodówkę, sejf, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
All Inclusive 
∞ śniadanie
∞ obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lody dla dzieci
∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe
Śniadanie i obiadokolacja
Śniadanie, obiad i kolacja

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ bilard
∞ tenis stołowy
∞ animacje

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator w szczycie sezonu
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci w wieku 

4-12 lat, m.in.: 
∞ zajęcia plastyczne 
∞ gry planszowe
∞ teatrzyk
∞ zawody sportowe
∞ miniklub jest wspólny dla kompleksu Garbi 

Hotels
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 

terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna 

∞ plac zabaw
∞ brodzik
∞ brodzik z kompleksem zjeżdżalni dla 

najmłodszych w hotelu Gran Garbi Mar
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji 

głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

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

GRAN GARBI
Położony niedaleko piaszczystej plaży oraz tętniącego życiem cen-
trum Lloret de Mar. Goście mogą korzystać z aquaparku znajdują-
cego się w hotelu Gran Garbi Mar. W sezonie hotel oferuje program 
animacyjny dla dorosłych i polskie animacje dla dzieci.

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

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

 Lokalizacja:

Lloret de Mar, 500 m 
od centrum miasta, 90 km 
od lotniska w Barcelonie, 
ok. 25 km od lotniska w Gironie

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

AQUAPARK W HOTELU GRAN GARBI MAR
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1984 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, 2 baseny 
odkryte, basen kryty. Ciekawy program 
animacyjny i zaplecze rekreacyjno-sportowe 
dla aktywnych.
Goście mogą korzystać z aquaparku, 
znajdującego się w hotelu Gran Garbi Mar. 
Polskojęzyczny animator dla dzieci 
w miniklubie.

PLAŻA
300 m od hotelu, piaszczysta, publiczna 
o długości 1,6 km wyróżniona certyfikatem 
Błękitnej Flagi. Leżaki i parasole. 
Dojście do plaży ulicą.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon, 
lodówkę, sejf, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
All Inclusive 
∞ śniadanie
∞ obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lody dla dzieci
∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe
Śniadanie i obiadokolacja
Śniadanie, obiad i kolacja

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ bilard
∞ tenis stołowy
∞ animacje

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator w szczycie sezonu
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci w wieku 

4-12 lat, m.in.: 
∞ zajęcia plastyczne 
∞ gry planszowe
∞ teatrzyk
∞ zawody sportowe
∞ miniklub jest wspólny dla kompleksu Garbi 

Hotels
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 

terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna 

∞ plac zabaw
∞ brodzik
∞ brodzik z kompleksem zjeżdżalni dla 

najmłodszych w hotelu Gran Garbi Mar
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji 

głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

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

GRAN GARBI
Położony niedaleko piaszczystej plaży oraz tętniącego życiem cen-
trum Lloret de Mar. Goście mogą korzystać z aquaparku znajdują-
cego się w hotelu Gran Garbi Mar. W sezonie hotel oferuje program 
animacyjny dla dorosłych i polskie animacje dla dzieci.

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE

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

 Lokalizacja:

Lloret de Mar, 500 m 
od centrum miasta, 90 km 
od lotniska w Barcelonie, 
ok. 25 km od lotniska w Gironie

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

AQUAPARK W HOTELU GRAN GARBI MAR
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1970 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracja w budynku, bar, 
sejf w recepcji, basen odkryty, basen kryty.
Goście mogą korzystać z aquaparku (4 zjeżdżalnie 
dla dorosłych i kompleks zjeżdżalni dla dzieci 
znajdujący się w hotelu Gran Garbi Mar. 
Polskojęzyczny animator dla dzieci 
w miniklubie na terenie hotelu Gran Garbi.

PLAŻA
200 m od plaży, publiczna, piaszczysta, 
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole i leżaki.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, 
TV, telefon, sejf, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, pool bar
 
All Inclusive 
∞ śniadanie
∞ obiad, kolacja 
∞ przekąski
∞ lody dla dzieci
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
Śniadanie i obiadokolacja
Śniadanie, obiad i kolacja

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, bilard
∞ centrum nurkowe
∞ animacje

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator w szczycie sezonu 

w hotelu Gran Garbi
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci w wieku 

4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe

∞ miniklub jest wspólny dla kompleksu 
Garbi Hotels i znajduje się  
w hotelu Gran Garbi

∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 
terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

∞ brodzik z kompleksem zjeżdżalni 
dla najmłodszych  
w hotelu Gran Garbi Mar

∞ krzesełka dla dzieci  
w restauracji głównej

∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

GARBI PARK LLORET
Dogodnie położony niedaleko piaszczystej plaży. Szczególnie poleca-
ny na wakacje rodzinom z dziećmi – aquapark z 4 zjeżdżalniami dla 
dorosłych i kompleksem zjeżdżalni dla dzieci oraz polskojęzyczny ani-
mator dla dzieci w miniklubie to przepis na udane wakacje.

 ∞ ALL INCLUSIVE

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

 Lokalizacja:

Lloret de Mar, 6 km od 
Blanes, 12 km od Tossa de 
Mar, 12 km od Malgrat de Mar, 
25 km od lotniska w Gironie

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1970 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracja w budynku, bar, 
sejf w recepcji, basen odkryty, basen kryty.
Goście mogą korzystać z aquaparku (4 zjeżdżalnie 
dla dorosłych i kompleks zjeżdżalni dla dzieci 
znajdujący się w hotelu Gran Garbi Mar. 
Polskojęzyczny animator dla dzieci 
w miniklubie na terenie hotelu Gran Garbi.

PLAŻA
200 m od plaży, publiczna, piaszczysta, 
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole i leżaki.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, 
TV, telefon, sejf, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, pool bar
 
All Inclusive 
∞ śniadanie
∞ obiad, kolacja 
∞ przekąski
∞ lody dla dzieci
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
Śniadanie i obiadokolacja
Śniadanie, obiad i kolacja

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, bilard
∞ centrum nurkowe
∞ animacje

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator w szczycie sezonu 

w hotelu Gran Garbi
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci w wieku 

4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe

∞ miniklub jest wspólny dla kompleksu 
Garbi Hotels i znajduje się  
w hotelu Gran Garbi

∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na 
terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna

∞ brodzik z kompleksem zjeżdżalni 
dla najmłodszych  
w hotelu Gran Garbi Mar

∞ krzesełka dla dzieci  
w restauracji głównej

∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

GARBI PARK LLORET
Dogodnie położony niedaleko piaszczystej plaży. Szczególnie poleca-
ny na wakacje rodzinom z dziećmi – aquapark z 4 zjeżdżalniami dla 
dorosłych i kompleksem zjeżdżalni dla dzieci oraz polskojęzyczny ani-
mator dla dzieci w miniklubie to przepis na udane wakacje.

 ∞ ALL INCLUSIVE

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

 Lokalizacja:

Lloret de Mar, 6 km od 
Blanes, 12 km od Tossa de 
Mar, 12 km od Malgrat de Mar, 
25 km od lotniska w Gironie

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, pralnia, sala 
konferencyjna, basen odkryty, sala TV.

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

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, telefon, TV, sejf, 
lodówkę, łazienkę, balkon lub taras z krzesłami.
Typy pokoi:
 ∞ superior dla max 4 os.
 ∞  superior VIP dla max 2 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, bary 

Śniadanie, obiad i kolacja
Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie
Bez wyżywienia

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  aerobik
 ∞  animacje, sporty wodne na plaży
 ∞  tenis stołowy, bilard

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

TAHITI PLAYA
Położony przy piaszczystej plaży hotel szczególnie polecany rodzinom 
z  dziećmi. Liczne atrakcje dla dzieci, kreatywne animacje oraz brodzik 
zapewnią słoneczne chwile dziecięcej beztroski. Zaplecze rekreacyjno-
-sportowe i piękna okolica zachęca do spacerów i aktywnego wypoczynku.

 ∞ PRZY PLAŻY
 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 8 lat

 Lokalizacja:

Santa Susana,  
500 m od centrm,  
65 km od lotniska w Barcelonie,  
ok. 35 km od lotniska w Gironie

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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Przykładowy pokój
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, pralnia, sala 
konferencyjna, basen odkryty, sala TV.

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

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, telefon, TV, sejf, 
lodówkę, łazienkę, balkon lub taras z krzesłami.
Typy pokoi:
 ∞ superior dla max 4 os.
 ∞  superior VIP dla max 2 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, bary 

Śniadanie, obiad i kolacja
Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie
Bez wyżywienia

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  aerobik
 ∞  animacje, sporty wodne na plaży
 ∞  tenis stołowy, bilard

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

TAHITI PLAYA
Położony przy piaszczystej plaży hotel szczególnie polecany rodzinom 
z  dziećmi. Liczne atrakcje dla dzieci, kreatywne animacje oraz brodzik 
zapewnią słoneczne chwile dziecięcej beztroski. Zaplecze rekreacyjno-
-sportowe i piękna okolica zachęca do spacerów i aktywnego wypoczynku.

 ∞ PRZY PLAŻY
 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 8 lat

 Lokalizacja:

Santa Susana,  
500 m od centrm,  
65 km od lotniska w Barcelonie,  
ok. 35 km od lotniska w Gironie

SPRAWDŹ 
CENĘ



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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1975 r. Odnowiony w 2010 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, basen 
odkryty z tarasem słonecznym.

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

POKOJE
Wyposażone w sejf, telefon, TV, łazienkę, balkon 
lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 4 os.
∞  superior

WYŻYWIENIE
 restauracja, bar
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, małe lody dla dzieci
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
Śniadanie, obiad i kolacja
Śniadanie i obiadokolacja

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  animacje

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  brodzik
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w w wieku 4-12 lat
∞  krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

SORRA D’OR BEACH CLUB
Hotel położony niemal nad samym morzem. Dla najmłodszych przygo-
towano masę atrakcji w miniklubie. Nieopodal hotelu znajduje się kolejka 
podmiejska, która pozwoli nam zwiedzić pozostałą część regionu.

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE  Lokalizacja:

Malgrat de Mar,  
65 km od lotniska w Barcelonie, ok. 35 km od lotniska w Gironie 

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

TYLKO 
U NAS

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

363363coralove lato
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Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1987 r. Odnowiony w 2010 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, 2 sale 
konferencyjne, basen kryty, basen odkryty, sejf 
w recepcji.

PLAŻA
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole i leżaki. Przejście na plażę przez ulicę 
lub tunelem.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, 
lodówkę, sejf, TV, telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe
 ∞ premium
 ∞ ekonomiczne

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 2 bary 
Śniadanie, obiad i kolacja
Śniadanie i obiadokolacja

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy, bilard
 ∞ wieczorna muzyka na żywo
 ∞ centrum SPA. jacuzzi, sauna, łaźnia turecka
 ∞ siłownia

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

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

FLORIDA PARK HOTEL
Hotel położony w centrum miasta nieopodal plaży i wielu restauracji. Po-
lecany przede wszystkim rodzinom z dziećmi. Będą mieli do wyboru m.in. 
plac zabaw, miniklub czy brodzik. Do dyspozycji Gości także centrum od-
nowy biologicznej, siłownia czy wieczorne programy animacyjne. 

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Santa Susana,  
60 km od lotniska w Barcelonie,  
ok. 35 km od lotniska w Gironie

SPRAWDŹ 
CENĘ
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HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1975 r. Odnowiony w 2010 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, basen 
odkryty z tarasem słonecznym.

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

POKOJE
Wyposażone w sejf, telefon, TV, łazienkę, balkon 
lub taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 4 os.
∞  superior

WYŻYWIENIE
 restauracja, bar
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, małe lody dla dzieci
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
Śniadanie, obiad i kolacja
Śniadanie i obiadokolacja

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  animacje

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  brodzik
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w w wieku 4-12 lat
∞  krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

SORRA D’OR BEACH CLUB
Hotel położony niemal nad samym morzem. Dla najmłodszych przygo-
towano masę atrakcji w miniklubie. Nieopodal hotelu znajduje się kolejka 
podmiejska, która pozwoli nam zwiedzić pozostałą część regionu.

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE  Lokalizacja:

Malgrat de Mar,  
65 km od lotniska w Barcelonie, ok. 35 km od lotniska w Gironie 

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

TYLKO 
U NAS

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

363363coralove lato
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H.TOP CARTAGO NOVA
Przyjemny, ekonomiczny hotel na udane wakacje. W restauracji serwo-
wane są świeże i urozmaicone potrawy kuchni katalońskiej i międzyna-
rodowej. Wieczorem przy basenie grana jest muzyka na żywo wzboga-
cana lokalnymi specjałami w barze

Przykładowy pokój

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 ∞ ALL INCLUSIVE GOLD
 Lokalizacja:

Santa Susana,  
65 km od lotniska w Barcelonie,  
ok. 35 km od lotniska w Gironie

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE GOLD

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1972 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, basen.

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

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, TV, 
telefon, sejf, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, bar
All Inclusive Classic i Gold 
∞ śniadanie, obiad, kolacja 
∞ przekąski, lody 
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
Śniadanie, obiad i kolacja
Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie
Bez wyżywienia

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  animacje dzienne i wieczorne
∞  muzyka na żywo

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  brodzik
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-13 lat
∞ menu i  krzesełka dla dzieci w restauracji 

głównej
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

365365coralove lato
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H.TOP OLYMPIC
Położony zaledwie kilka minut od centrum turystycznej miejscowości 
Calella. W restauracji serwowane są dania kuchni katalońskiej i między-
narodowej. Najmłodsi Goście będą mogli skorzystać z animacji w mini-
klubie, brodzika czy placu zabaw.

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE GOLD

 Lokalizacja:

400 m od centrum Calella, 
35 km od Girony, 50 km od 
Barcelony, 65 km od lotniska 
w Barcelonie, ok. 40 km od 
lotniska w Gironie

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE GOLD
HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1973 r. Odnowiony 1995 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, recep-
cja 24h, sala TV, wypożyczalnia samochodów, 
3 baseny odkryte.

PLAŻA
350 m od hotelu, plaża publiczna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, telefon, TV, ła-
zienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe
 ∞  single
 ∞  sea view

WYŻYWIENIE
 ∞  restauracja, bar

All Inclusive Classic i Gold 
 ∞  śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski, lody 
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Śniadanie, obiad i kolacja
Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie
Bez wyżywienia

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  animacje
 ∞  bilard,  wypożyczalnia rowerów

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

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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H.TOP CARTAGO NOVA
Przyjemny, ekonomiczny hotel na udane wakacje. W restauracji serwo-
wane są świeże i urozmaicone potrawy kuchni katalońskiej i międzyna-
rodowej. Wieczorem przy basenie grana jest muzyka na żywo wzboga-
cana lokalnymi specjałami w barze

Przykładowy pokój

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 ∞ ALL INCLUSIVE GOLD
 Lokalizacja:

Santa Susana,  
65 km od lotniska w Barcelonie,  
ok. 35 km od lotniska w Gironie

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE GOLD

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1972 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, basen.

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

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, TV, 
telefon, sejf, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, bar
All Inclusive Classic i Gold 
∞ śniadanie, obiad, kolacja 
∞ przekąski, lody 
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
Śniadanie, obiad i kolacja
Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie
Bez wyżywienia

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  animacje dzienne i wieczorne
∞  muzyka na żywo

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  brodzik
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-13 lat
∞ menu i  krzesełka dla dzieci w restauracji 

głównej
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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  Bogactwo raf Morza Czerwonego
  Piaszczyste plaże i słońce przez cały rok
  Fascynujące zabytki starożytności
  Aquaparki, piękne ogrody i hotele z bogatym 
programem All Inclusive

POWODY, ABY ODWIEDZIĆ EGIPT

OAZA SIWA

Luxor 
Karnak

Esna

Edfu
Kom Ombo

Libia

Sudan

Izrael

Jordania

Arabia
Saudyjska

Teren 
sporny

El Gouna

Suez

Hurghada

Sharm 
El Sheikh

Marsa Alam

Asuan

Al-Charga

PUSTYNIA
WSCHODNIAPUSTYNIA

NUBIJSKA

PUSTYNIA
ZACHODNIA

PUSTYNIA
BIAŁA

PŁASKOWYŻ
LIBIJSKI

PŁN. PŁASKOWYŻ 
GALALA

PUSTYNIA
ARABSKA

SYNAJ

Al-Minja

Siwa

Kasr al-Fara�ra

Al-Fajum

Beni Suef

Marsa Matruh
Alexandria

OAZA AD-DACHILA

OAZA AL-FARAFIRA

JEZIORA 
GORZKIE

OAZA CHARGA

JEZIORO
NASERA

M
ORZE CZERW

ONE

 ŚRÓDZIEMNEMORZE

Kair

HURGHADA | SHARM EL SHEIKH | MARSA ALAM

Egipt
Lato w błękicie

Riwiera Morza Czerwonego, dostojna i kusząca. 
Z jednej strony bezkresna pustynia, a z drugiej 
piaszczyste plaże, gorące afrykańskie słońce, turku-
sowe morze, różnorodność widoków oraz smaków, 
a to zaledwie kilka z atrakcji państwa faraonów.

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

średnia temp.  
powietrza w dzień 22° 23° 26° 27° 30° 32° 33° 34° 32° 30° 27° 24°

średnia temp.  
powietrza w nocy 18° 19° 20° 21° 22° 23° 23° 24° 23° 22° 21° 20

średnia  
temp. wody 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 24° 23° 22° 21°

liczba godzin  
słonecznych 8 8 9 10 11 13 12 12 11 10 9 9
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Lato w błękicie

Riwiera Morza Czerwonego, dostojna i kusząca. 
Z jednej strony bezkresna pustynia, a z drugiej 
piaszczyste plaże, gorące afrykańskie słońce, turku-
sowe morze, różnorodność widoków oraz smaków, 
a to zaledwie kilka z atrakcji państwa faraonów.
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369369coralove lato

Rodzina i przyjaźń to ważne wartości dla Egipcjan.Egzotyczna mozaika

Najważniejsza jest rodzina
Dla Egipcjan rodzina jest najważniejsza. 
I obojętne, czy jest dobrze, czy źle. Będą 
równie mocno cieszyć się ze szczęścia 
najbliższych i równie mocno zaangażują się 
w pomoc, gdy pojawią się jakieś problemy. 
Niemal w stu procentach możecie być 
pewni, że każda rozmowa z gospodarzami 
prędzej czy później zejdzie na ten temat.
Szczególną estymą cieszą się w Egipcie 
dzieci. Miejscowi mogą rozmawiać o nich 
bez końca. Chwalą się zdjęciami. Opowia-
dają o najmniejszych nawet sukcesach 
urastających do rangi mistrzostwa świata. 
Co ciekawe, potra� ą cieszyć się tak samo 
z sukcesów nie tylko swoich latorośli, ale 
i dzieci sąsiadów. Nie ma tu miejsca na 
rywalizację lub zawiść, tak częste przecież 
w naszej kulturze. Jak ktoś znający naturę 
Egipcjan kiedyś napisał: „Uważają się oni 
za zbiorowość, która łączy się w jednym 
wspólnym interesie, jakim jest naród 

egipski”. Pamiętajcie więc, by w rozmowach 
z gospodarzami unikać krytyki sposo-
bów, w jaki Egipcjanie wychowują swoje 
latorośle. W ramach rewanżu gospodarze 
oczekują, że usłyszą też coś o waszej rodzi-
nie. Jeśli w telefonie macie zdjęcia dzieci 
i opowiecie kilka związanych z nimi aneg-
dot, będą przeszczęśliwi. W Egipcie lepiej 
postrzegani są ludzie będący małżonkami. 
To zawsze budzi szacunek i podnosi status. 
Lecz jeśli jesteście singlami, nie martwcie 
się, punktów karnych nie będzie. Liczcie 
się jednak z tym, że otrzymacie kilka rad, 
jak się z tym „problemem” uporać i garść 
argumentów, dlaczego warto to zrobić. 
Jeśli nie macie dzieci, pochwalcie się 
rodzicami, rodzeństwem, kuzynostwem. 
Porozmawiajcie o swoich przyjaciołach lub 
sąsiadach. Dla Egipcjanina oni też są prze-
cież jak rodzina. Ważne, by pokazać, że są 
wokół was osoby, z którymi dzielicie swoje 
życiowe sukcesy i troski.

Palenie fajki 
wodnej 
należy 
do rytuałów 
podczas spotkań 
ze znajomymi.
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Możecie być naprawdę zaskoczeni, 
jak gościnni i otwarci na innych potrafi ą 
być mieszkańcy Egiptu.

Bogactwo kontrastów 
Wakacje w Egipcie to luksus eleganckich, niemal samowystarczalnych kurortów z ich 
atrakcjami dla ciała, duszy i kubków smakowych. To wspaniałe słońce, cudowna woda i ro-
biące wrażenie wielowiekowe zabytki. Słowem błogi, beztroski odpoczynek. Ale za murem 
luksusowych ośrodków toczy się normalne, codzienne życie mieszkańców i warto poznać 
chociaż jego fragment, zaglądając na tamtejsze targowiska, do kawiarni i knajpek albo 
przyjmując zaproszenie (jeśli dostąpimy tego zaszczytu) do domu zwykłej egipskiej rodziny.

Egipskie naczynia są piękną 
i praktyczną pamiątką.

Egzotyczna mozaika

 Czas przelotu: ok. 4 godz. 15 min.
 Czas: +1 godz. w stosunku do czasu polskiego
 Wiza: konieczna, kupuje się ją na lotnisku
 Waluta: funt egipski
 Religia: islam

DOBRZE WIEDZIEĆ

LUDZIE |  HISTORIA |  TRADYCJA |  OBYCZA JE

Egipskie 
bazary 
to sezamy 
pełne 
skarbów.

Na targowisku
Egipt słynie z targowisk i bazarów, 
określanych tu słowem – suk. 
Stragany i sklepiki są źródłem 
utrzymania dla wielu mieszkańców 
tego kraju, ale i ważnym elemen-
tem budowania więzi społecznych. 
Tu nie tylko się handluje, tu również 
przy kawie lub herbacie prowadzi 
się dysputy o sprawach ważnych 
i tych całkiem błahych. Na targowi-
sku, jak sama nazwa wskazuje, 
ważna jest sztuka targowania, 
jeśli więc chcecie wypaść dobrze 
w takim pojedynku, warto znać 
kilka zasad. Przede wszystkim 
trzeba być na „tak”. Uśmiech, 
kontakt wzrokowy, spokojny ton, 
jak podczas zwykłej rozmowy, tak 
i przy targowaniu doprowadzą do 
� nału satysfakcjonującego obie 
strony. Dobrze wiedzieć, ile mniej 
więcej wart jest przedmiot, o który 
toczy się targ. Nie okazujcie też 
zbyt nachalnej chęci zakupu. No 
i używajcie uroku osobistego, on 
kruszy serca nawet najbardziej 
zatwardziałych sprzedawców.

Przy herbacie lub kawie
Nie zdziwmy się, gdy sprzedawca zaproponuje poczęstunek. Egipcjanie są narodem 
gościnnym. Jeśli więc będziecie dla nich uprzejmi i mili, sprawicie, że odwdzięczą 
się herbatą lub kawą na dowód sympatii. Można wtedy porozmawiać na przeróżne 
tematy. Od wymiany najprostszych informacji o nas i kraju, z którego pochodzimy, 
przez opowiadanie o pracy, zarobkach, rodzinie oraz dzieciach. 
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Rodzina i przyjaźń to ważne wartości dla Egipcjan.Egzotyczna mozaika

Najważniejsza jest rodzina
Dla Egipcjan rodzina jest najważniejsza. 
I obojętne, czy jest dobrze, czy źle. Będą 
równie mocno cieszyć się ze szczęścia 
najbliższych i równie mocno zaangażują się 
w pomoc, gdy pojawią się jakieś problemy. 
Niemal w stu procentach możecie być 
pewni, że każda rozmowa z gospodarzami 
prędzej czy później zejdzie na ten temat.
Szczególną estymą cieszą się w Egipcie 
dzieci. Miejscowi mogą rozmawiać o nich 
bez końca. Chwalą się zdjęciami. Opowia-
dają o najmniejszych nawet sukcesach 
urastających do rangi mistrzostwa świata. 
Co ciekawe, potra� ą cieszyć się tak samo 
z sukcesów nie tylko swoich latorośli, ale 
i dzieci sąsiadów. Nie ma tu miejsca na 
rywalizację lub zawiść, tak częste przecież 
w naszej kulturze. Jak ktoś znający naturę 
Egipcjan kiedyś napisał: „Uważają się oni 
za zbiorowość, która łączy się w jednym 
wspólnym interesie, jakim jest naród 

egipski”. Pamiętajcie więc, by w rozmowach 
z gospodarzami unikać krytyki sposo-
bów, w jaki Egipcjanie wychowują swoje 
latorośle. W ramach rewanżu gospodarze 
oczekują, że usłyszą też coś o waszej rodzi-
nie. Jeśli w telefonie macie zdjęcia dzieci 
i opowiecie kilka związanych z nimi aneg-
dot, będą przeszczęśliwi. W Egipcie lepiej 
postrzegani są ludzie będący małżonkami. 
To zawsze budzi szacunek i podnosi status. 
Lecz jeśli jesteście singlami, nie martwcie 
się, punktów karnych nie będzie. Liczcie 
się jednak z tym, że otrzymacie kilka rad, 
jak się z tym „problemem” uporać i garść 
argumentów, dlaczego warto to zrobić. 
Jeśli nie macie dzieci, pochwalcie się 
rodzicami, rodzeństwem, kuzynostwem. 
Porozmawiajcie o swoich przyjaciołach lub 
sąsiadach. Dla Egipcjanina oni też są prze-
cież jak rodzina. Ważne, by pokazać, że są 
wokół was osoby, z którymi dzielicie swoje 
życiowe sukcesy i troski.

Palenie fajki 
wodnej 
należy 
do rytuałów 
podczas spotkań 
ze znajomymi.
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Kraina tysiąca i jednej 
nocy

l Piramidy w Egipcie to najstarszy z siedmiu cudów starożytnego 
świata, oraz jedyny który przetrwał do dzisiaj.
l najczęściej używanym słowem w Egipcie jest „bakszysz”, słowo to 
oznacza podziel się z bliźnim. A dzielenie się bogatszych z biednymi 
jest w krajach muzułmańskich tradycją, dlatego dawanie bakszyszu 
jest jak najbardziej wskazane.
l Starożytni Egipcjanie czcili ponad 1 000 różnych bogów i bogiń, 
a najważniejszym z nich był bóg słońca Ra.
l Delta Nilu z lotu ptaka przypomina rozwinięty kwiat lotosu, 
a Dolina Nilu długa łodygę.
l Gdy po wylaniu Nilu wody opadały, pierwszym stworzeniem, które 
pojawiało się na powierzchni był mały żuk. Przez starożytnych 
Egipcjan był czczony, jako bóg wschodzącego słońca – Chepri. Był 
on również symbolem przynoszącym szczęście i pomyślność. Po 
dziś dzień możemy kupić kopię skarabeusza na każdym bazarze, by 
i nam przynosił szczęście.

CZY WIECIE, ŻE...

Wakacyjne skarby
Dzięki bogatej historii Egipt jest swoistym el-
dorado wakacyjnych pamiątek. Możesz z wa-
kacji przywieźć ze sobą pluszowego wielbłą-
da, który tańczy taniec brzucha, miniaturowe 
alabastrowe figurki przedstawiające piramidy, 
przynoszącego szczęście skarabeusza, egipski 
papirus z podobizną pięknej Królowej Nefre-
tete, fajkę wodną, paszminy w 1000 kolorach 
oraz złotą biżuterię, której bogactwo wzorców 
potrafi wprowadzić w osłupienie. 

Szlakiem faraonów
Jeśli pierwszy raz odwiedzasz kraj słońca, 
wspaniałych plaż i beztroskiej rozrywki, nie 
zapominaj, że jest to kolebka jednej z naj-
starszych cywilizacji świata. Dlatego warto 
przeznaczyć trochę czasu na jej zwiedzenie. 
Obowiązkowym punktem na liście „ MUST 
SEE” są starożytne Teby. W magicznym Ka-
irze koniecznie odwiedź Muzeum Kairskie, 
podążaj śladami faraona Cheopsa, aż do 
Wielkich Piramid w  Gizie oraz sprawdź, 
gdzie zwrócone są oczy majestatycznego 
Sfinksa. Odwiedź magiczne zaułki Kairu, na 
których rozpościerają się kolorowe bazary. 
A gdy znużysz się zwiedzaniem odpocznij 
w soczyście zielonym parku Al Alzhar.

Sezamie otwórz się… 
Wizyta na miejscowym suku, czyli arabskim 
targowisku, jest obowiązkowym punktem 
programu podczas wakacji w  Egipcie. To 
właśnie tu będziesz mógł wypróbować 
swoich sił w  sztuce negocjacji, która jest 
nieodzowną częścią egipskich zakupów. 
Dlatego pamiętaj, że pierwsza podana cena 
jest zawsze jedynie ceną wyjściową, począt-
kiem „uświęconego tradycją” procesu tar-
gowania się.
Najpopularniejszy z egipskich bazarów to 
Khan al-Khalili, znajdujący się w  centrum 
starej dzielnicy Kairu. Ze względu na jego 
wielkość trudno nazwać go po prostu „baza-
rem” – jest to wręcz cała dzielnica handlowa, 
a w jej obrębie można kupić wiele oriental-
nych pamiątek oraz wyrobów rękodzieła, 
zaopatrzyć się w  orientalne przyprawy 
i żywność oraz spędzić czas w tradycyjnie 
urządzonej kawiarni, paląc fajkę wodną. 

Sarkofag
w którym złożone 
zostało ciało 
Tutenchamona 
- ważył 110 
kilogramów i składał 
się z trzech części. 
Najpiękniejszym 
skarbem faraona, 
a zarazem 
jego znakiem 
rozpoznawczym 
jest złota maska 
pogrzebowa.

Skarabeusz
to symbol szczęścia i pomyślności. Możecie go 
kupić na miejscowym suku, by i nad Wami miał 
pieczę.

ZABYTKI | KULTURA | TRADYCJA
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Tak smakuje  
Egipt

Kraj Słońca, za jaki uznawany jest Egipt, 
posiada wspaniałą kuchnię, która zachwy-
ciła swoim smakiem już w średniowieczu 
całe imperium muzułmańskie. Niezależnie 
od regionu, mieszkańcy Egiptu uwielbia-
ją zasiadać wspólnie do stołu. Kuchenny 
majstersztyk egipskich potraw to właśnie 
zasługa zamiłowania Egipcjan do jedzenia, 
którzy wręcz kochają jeść, zwłaszcza w do-
brym towarzystwie. 

Egipski Street Food
Najpopularniejsze i najsmaczniejsze dania 
gotowane na ulicznych straganach to ke-
baby, mezze czy też fatta, mieszanka ryżu, 
chleba i czosnku. Za to bób i fasola uznawa-
ne są za królewską parę egipskiej kuchni 
oraz główne jej składniki, które kucharze 
przygotowują na przeróżne sposoby. Egip-
cjanie lubują się w nich do tego stopnia, że 
jadane są nawet na śniadanie. Gotowane 
ziarna miksuje się z  cebulą, pomidorami, 
przyprawami i podaje z jajkiem. Jeżeli szu-
kasz szybkiej przekąski polecamy tradycyjne 
egipskie kanapki, w niczym nie przypomi-
nają tych, znanych nam w Polsce. Są to po-
żywne chlebki wypełnione jakżeby inaczej 
- fasolą, warzywami i sosem sezamowym 

lub samym mięsem. Kulinarni smakosze nie 
mogą również przejść obojętnie koło mo-
lochiji, gęstej zupy z ciemnozielonych liści 
juty, wyglądem przypomina ona nieco na-
szą soczewicę. Do każdego dania nie może 
zabraknąć również aysz, placka, w  dużej 
mierze przypominającego znane nam pod-
płomyki. Jest on stosunkowo cienki i pusty 
w środku, a wielu Egipcjan używa go jako 
sztuciec do nakładania jedzenia.

Słodkie szaleństwo
Nie można zapomnieć również o słodkich 
przysmakach, które należą do jednych 
z najsmaczniejszych, najbardziej starannie 
przygotowanych i pięknie wyglądających na 
świecie. To oddzielna gałąź kuchni tego kraju 
(niektórzy wręcz mówią, że najważniejsza). 
Basbusa, kunafa, baklava... to ciasta z ka-
szy manny, migdałów, wiórków kokosowych, 
ociekające miodem i karmelem.
Do tego nie może zabraknąć gatayef, pie-
rogów faszerowanych budyniem i orzecha-
mi oraz Umm Ali,  ciasta filo wypełnionego 
gęstym gorącym śmietankowym kremem 
i orzechami, skosztujecie jedynie w kraju fa-
raonów, zatem warto wyjść z hotelu, aby po-
znać ten fascynujący kraj także... od kuchni. 

Egipska gościnność i umiłowanie dobrego jedzenia 
ma długą tradycję, czego dowodem są sceny uczt 
zachowane na w starożytnych świątyniach.

KUCHNIA | TRADYCJA | KULTURA
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Kraina tysiąca i jednej 
nocy

l Piramidy w Egipcie to najstarszy z siedmiu cudów starożytnego 
świata, oraz jedyny który przetrwał do dzisiaj.
l najczęściej używanym słowem w Egipcie jest „bakszysz”, słowo to 
oznacza podziel się z bliźnim. A dzielenie się bogatszych z biednymi 
jest w krajach muzułmańskich tradycją, dlatego dawanie bakszyszu 
jest jak najbardziej wskazane.
l Starożytni Egipcjanie czcili ponad 1 000 różnych bogów i bogiń, 
a najważniejszym z nich był bóg słońca Ra.
l Delta Nilu z lotu ptaka przypomina rozwinięty kwiat lotosu, 
a Dolina Nilu długa łodygę.
l Gdy po wylaniu Nilu wody opadały, pierwszym stworzeniem, które 
pojawiało się na powierzchni był mały żuk. Przez starożytnych 
Egipcjan był czczony, jako bóg wschodzącego słońca – Chepri. Był 
on również symbolem przynoszącym szczęście i pomyślność. Po 
dziś dzień możemy kupić kopię skarabeusza na każdym bazarze, by 
i nam przynosił szczęście.

CZY WIECIE, ŻE...

Wakacyjne skarby
Dzięki bogatej historii Egipt jest swoistym el-
dorado wakacyjnych pamiątek. Możesz z wa-
kacji przywieźć ze sobą pluszowego wielbłą-
da, który tańczy taniec brzucha, miniaturowe 
alabastrowe figurki przedstawiające piramidy, 
przynoszącego szczęście skarabeusza, egipski 
papirus z podobizną pięknej Królowej Nefre-
tete, fajkę wodną, paszminy w 1000 kolorach 
oraz złotą biżuterię, której bogactwo wzorców 
potrafi wprowadzić w osłupienie. 

Szlakiem faraonów
Jeśli pierwszy raz odwiedzasz kraj słońca, 
wspaniałych plaż i beztroskiej rozrywki, nie 
zapominaj, że jest to kolebka jednej z naj-
starszych cywilizacji świata. Dlatego warto 
przeznaczyć trochę czasu na jej zwiedzenie. 
Obowiązkowym punktem na liście „ MUST 
SEE” są starożytne Teby. W magicznym Ka-
irze koniecznie odwiedź Muzeum Kairskie, 
podążaj śladami faraona Cheopsa, aż do 
Wielkich Piramid w  Gizie oraz sprawdź, 
gdzie zwrócone są oczy majestatycznego 
Sfinksa. Odwiedź magiczne zaułki Kairu, na 
których rozpościerają się kolorowe bazary. 
A gdy znużysz się zwiedzaniem odpocznij 
w soczyście zielonym parku Al Alzhar.

Sezamie otwórz się… 
Wizyta na miejscowym suku, czyli arabskim 
targowisku, jest obowiązkowym punktem 
programu podczas wakacji w  Egipcie. To 
właśnie tu będziesz mógł wypróbować 
swoich sił w  sztuce negocjacji, która jest 
nieodzowną częścią egipskich zakupów. 
Dlatego pamiętaj, że pierwsza podana cena 
jest zawsze jedynie ceną wyjściową, począt-
kiem „uświęconego tradycją” procesu tar-
gowania się.
Najpopularniejszy z egipskich bazarów to 
Khan al-Khalili, znajdujący się w  centrum 
starej dzielnicy Kairu. Ze względu na jego 
wielkość trudno nazwać go po prostu „baza-
rem” – jest to wręcz cała dzielnica handlowa, 
a w jej obrębie można kupić wiele oriental-
nych pamiątek oraz wyrobów rękodzieła, 
zaopatrzyć się w  orientalne przyprawy 
i żywność oraz spędzić czas w tradycyjnie 
urządzonej kawiarni, paląc fajkę wodną. 

Sarkofag
w którym złożone 
zostało ciało 
Tutenchamona 
- ważył 110 
kilogramów i składał 
się z trzech części. 
Najpiękniejszym 
skarbem faraona, 
a zarazem 
jego znakiem 
rozpoznawczym 
jest złota maska 
pogrzebowa.

Skarabeusz
to symbol szczęścia i pomyślności. Możecie go 
kupić na miejscowym suku, by i nad Wami miał 
pieczę.
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na wielbłądzie, amatorzy kite i windsurfingu 
spotkają się z łagodnym wiatrem przygody. 
Przy promenadzie znajdują się najlepsze 
restauracje, dyskoteki i szisza-bary, gdzie 
przy kardamonowej kawie, zaciągając się 
fajką wodną, można snuć zakupowe plany, 
bo Naama Bay to także największe centrum 
handlowe Sharm El Sheikh. Arabskie sklepy 
i sklepiki, stoiska z orientalnymi pamiątkami, 
przemieszane z supermarketami, pubami 
i dyskotekami kuszą nieustannie turystów. 
Z Sharm El Sheikh warto wybrać się na 
wycieczkę na górę Synaj. znana również jako 
Góra Mojżesza, która liczy 2285 m n.p.m. To 
jeden z najwyższych szczytów południowe-
go Synaju. Na uwagę zasługuje również wy-
kute w skale miasto Petra, w Jerozolimie oraz 
Kolorowy Kanion z czerwonego piaskowca, 

który jest trzecim co do wielkości kanionem 
na ziemi.

MARSA ALAM to najszybciej rozwija-
jąca się miejscowość na Riwierze Morza 
Czerwonego. Mimo to nadal jest terenem 
niemal dziewiczym określanym jako oaza 
spokoju. Największą popularnością cieszy 
się rafa Elphinstone, oddalona o 20 km od 
wybrzeża Marsa Alam, która jest doskona-
łym miejscem do podziwiania podwod-
nego świata. Można spotkać tu barakudy, 
mureny, graniki, skalary, kolorowe pawie 
oczka, żółwie i kraby. Z kolei towarzystwa 
delfinów możemy się spodziewać na Shabb 
Samadai lub Dolphin House. Dodatkowymi 
atrakcjami są leżące na dnie wraki holow-
nika i statku żaglowego. Na północy Marsa 

Alam natrafimy na płytkie wody, w sam raz 
dla początkujących nurków oraz amatorów 
snorkelingu. Wakacje w Marsa Alam to nie 
tylko miejsca dla nurkowych „freeków”, 
miasto wydaje się idealnym miejscem dla 
turystów zafascynowanych pustynią. Na 
śmiałków czekają tu ekstremalne sporty, 
safari na quadach lub wielbłądach. Przez cały 
rok można zjeżdżać z piaszczystych wydm, 
na desce snowboardowej lub na nartach. 
Ciekawym doświadczeniem będzie także wi-
zyta w okolicy górzystej Pustyni Wschodniej, 
według legend w czasach faraonów miejsce 
to słynęło z wydobywania szmaragdów. Ko-
palnie Kleopatry i Mons Smaragdus należały 
do najsłynniejszych w starożytnym świecie, 
a szmaragdy uważane były za najcenniejsze 
kamienie szlachetne.

NAAMA BAY MARSA ALAM

JEEP SAFARI

Piękne piaszczyste plaże, ogro-
dy palmowe, ciepłe, krystalicz-
ne morze, cudowne miejsca do 
nurkowania, pełne podwod-
nych skarbów oraz starożytne 
tajemnice, legendy i zabytki od 
lat wprawiające w  zachwyt tu-
rystów z całego świat. Egipt to 
wspaniałe miejsce na wakacje.

EGIPT

 WYLOTY:
Warszawa, Katowice, Gdańsk, Poznań, Wrocław
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nawet strojami koncertowymi gwiazd estra-
dy. Życzymy miłej zabawy!

SHARM EL SHEIKH to jeden z naj-
bardziej fascynujących regionów Egiptu, 
położony w południowej części półwyspu 
Synaj. Luksusowe hotele, świetne knajpy, 
fantastyczne plaże, koralowe rafy, przyjazne 
gesty i słowa, herbata serwowana w skle-
pach, sprzedawcy próbujący mówić po pol-
sku, pulsujący arabski pop i gorące egipskie 
słońce. Miasto jest pełne atrakcji dla każdego 
i na każdą kieszeń. Każdy kto marzy o zanu-
rzeniu się w krystalicznym błękicie Morza 
Czerwonego i odkryciu tam naturalnego raju 
koralowców, tysięcy odmian kolorowych ryb, 
tu właśnie spełni te marzenia. Romantykom 
polecamy wieczorną przejażdżkę konno lub 

HURGHADA to pierwszy ośrodek tury-
styczny, jaki powstał na wybrzeżu Morza 
Czerwonego. Skarby Egiptu sprawiły, że 
ze skrawka pustyni jaki rozciągał się w tym 
miejscu powstała uwielbiana, całoroczna 
miejscowość turystyczna. Na miłośników 
słonecznych kąpieli czeka tu ponad 40 km 
linii brzegowej Morza Czerwonego. Bajeczne 
rafy koralowe, osnute słońcem niebo, strze-
liste palmy i łagodnie chylące się ku morzu 
piaszczyste plaże. 
W najstarszej dzielnicy miasta - Dahar 
toczy się prawdziwe życie Egipcjan. Warto 
odwiedzić lokalne bazary, aby zaopatrzyć 
się w aromatyczne przyprawy, orientalne 
skarby i poczuć niecodzienną atmosferę 
miasta. W dzielnicy Sakkala można zasma-
kować nocnego życia, tu dyskoteki, puby 

i restauracje tętnią życiem do bladego 
świtu. Nadmorska promenada, czy okolice 
malowniczej mariny to modne i ciekawe 
miejsca na zorganizowanie koncertów, 
imprez i spotkań towarzyskich. Miłośnicy 
nocnego życia znajdą tu wiele ciekawych 
nocnych pubów i dyskotek, do których 
można wybrać się wieczorową porą. Do 
najpopularniejszych należą Little Buddha 
oraz Hardd Rock Cafe. Pierwsza w ciągu 
dnia słynie z możliwości rozkoszowania się 
azjatycką kuchnią, a po zmroku zamienia 
się w tętniący życiem klub. Za to Hard Rock 
Cafe, należy do sieci restauracji założonych 
przez Isaaca Tigretta i Petera Mortona 
w 1971 r. Wszystkie restauracje tej sieci na 
całym świecie dekorowane są muzycznymi 
pamiątkami, gitarami, płytami, zdjęciami, 

Riwiera Morza 
Czerwonego
Przygoda o każdej porze roku

MARINA W HURGHADZIEHURGADA
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na wielbłądzie, amatorzy kite i windsurfingu 
spotkają się z łagodnym wiatrem przygody. 
Przy promenadzie znajdują się najlepsze 
restauracje, dyskoteki i szisza-bary, gdzie 
przy kardamonowej kawie, zaciągając się 
fajką wodną, można snuć zakupowe plany, 
bo Naama Bay to także największe centrum 
handlowe Sharm El Sheikh. Arabskie sklepy 
i sklepiki, stoiska z orientalnymi pamiątkami, 
przemieszane z supermarketami, pubami 
i dyskotekami kuszą nieustannie turystów. 
Z Sharm El Sheikh warto wybrać się na 
wycieczkę na górę Synaj. znana również jako 
Góra Mojżesza, która liczy 2285 m n.p.m. To 
jeden z najwyższych szczytów południowe-
go Synaju. Na uwagę zasługuje również wy-
kute w skale miasto Petra, w Jerozolimie oraz 
Kolorowy Kanion z czerwonego piaskowca, 

który jest trzecim co do wielkości kanionem 
na ziemi.
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jąca się miejscowość na Riwierze Morza 
Czerwonego. Mimo to nadal jest terenem 
niemal dziewiczym określanym jako oaza 
spokoju. Największą popularnością cieszy 
się rafa Elphinstone, oddalona o 20 km od 
wybrzeża Marsa Alam, która jest doskona-
łym miejscem do podziwiania podwod-
nego świata. Można spotkać tu barakudy, 
mureny, graniki, skalary, kolorowe pawie 
oczka, żółwie i kraby. Z kolei towarzystwa 
delfinów możemy się spodziewać na Shabb 
Samadai lub Dolphin House. Dodatkowymi 
atrakcjami są leżące na dnie wraki holow-
nika i statku żaglowego. Na północy Marsa 

Alam natrafimy na płytkie wody, w sam raz 
dla początkujących nurków oraz amatorów 
snorkelingu. Wakacje w Marsa Alam to nie 
tylko miejsca dla nurkowych „freeków”, 
miasto wydaje się idealnym miejscem dla 
turystów zafascynowanych pustynią. Na 
śmiałków czekają tu ekstremalne sporty, 
safari na quadach lub wielbłądach. Przez cały 
rok można zjeżdżać z piaszczystych wydm, 
na desce snowboardowej lub na nartach. 
Ciekawym doświadczeniem będzie także wi-
zyta w okolicy górzystej Pustyni Wschodniej, 
według legend w czasach faraonów miejsce 
to słynęło z wydobywania szmaragdów. Ko-
palnie Kleopatry i Mons Smaragdus należały 
do najsłynniejszych w starożytnym świecie, 
a szmaragdy uważane były za najcenniejsze 
kamienie szlachetne.

NAAMA BAY MARSA ALAM

JEEP SAFARI

Piękne piaszczyste plaże, ogro-
dy palmowe, ciepłe, krystalicz-
ne morze, cudowne miejsca do 
nurkowania, pełne podwod-
nych skarbów oraz starożytne 
tajemnice, legendy i zabytki od 
lat wprawiające w  zachwyt tu-
rystów z całego świat. Egipt to 
wspaniałe miejsce na wakacje.
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EGIPT

Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne

KAIR
TWARZĄ W TWARZ Z PIRAMIDAMI
Kair to tętniąca życiem metropolia, łącząca 
w sobie ślady najstarszej cywilizacji ze zdoby-
czami nowoczesnej kultury. 
To miniaturka Egiptu, centrum egipskiej 
sztuki, które nazywane jest „Miastem tysiąca 
minaretów”. Podczas wycieczki do Kairu nie 
sposób pominąć Gizy, gdzie będziecie podą-
żać śladami faraona Cheopsa aż do wielkich 
piramid, bo to jedyny spośród siedmiu cudów 
świata antycznego, który przetrwał do dziś. 
Kair to symbol tego, co starożytne i tajemni-
cze, nie możesz tego przegapić.

DIVING BOAT
PRZYGODA 
Z NURKOWANIEM

Nie masz jeszcze do-
świadczenia w nurkowaniu? 

Chciałbyś nauczyć się nurko-
wać? Całe bogactwo podwodnego 

świata Morza Czerwonego jest wprost na 
wyciągnięcie ręki. Wraz z instruktorem, który 
będzie Cię prowadził możesz zanurkować na 
głębokość 10 m i podziwiać magię podwod-
nego świata.

PETRA W JORDANII
Zapraszamy na fascynującą wycieczkę, gdzie 
będziesz podziwiać miasto wykute w skale 
na wysokości 900 m n.p.m. - baseny, urny, 
świątynie i teatr na 3000 widzów, pochodzące 
z I wieku n.e. Niewątpliwie koniecznym wręcz 
jest zwiedzenie „Skarbca Faraona”, wielkiego 
zespołu Grobowców Królewskich, czy też gro-
bowca Sekstusa Florentinusa. Jest tu ponad 
800 miejsc i obiektów wartych zobaczenia, 
a niesamowite wrażenie robi skrzyżowanie 
czterech stylów architektonicznych: egipskich, 
syryjskich, greckich (w większości helleni-
stycznych) i rzymskich. Petra została w 1985 r. 
wpisana na listę światowego dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego UNESCO. 

GÓRA SYNAJ I KLASZTOR 
ŚW. KATARZYNY
Wycieczka na szczyt Góry Synaj, gdzie Bóg 
pod postacią krzewu gorejącego ukazał się 
Mojżeszowi przekazując Tablice Dziesię-

ciu Przykazań. Wspinaczka na szczyt góry 
z klasztoru Św. Katarzyny trwa 2-3 godziny po 
tzw. ,,Schodach Pokutnych’’ wykutych w skale. 
Wielkie wrażenie robi galeria ikon, wieża Kle-
bera, studnia Mojżesza oraz wiecznie zielony 
krzew. Biblioteka klasztoru zawiera drugą co 
do wielkości zaraz po watykańskiej, kolekcję 
literatury religijnej i manuskryptów.

QUADEM PRZEZ PUSTYNIĘ
Podczas tej przygody macie możliwość prze-
jażdżki po pustyni 4-kołowymi motocyklami. 
To całkowicie nowe doznania i przygoda warta 
zasmakowania. Podczas wycieczki odwiedzisz 
wioskę beduińską z możliwością przejażdżki 
na wielbłądzie. W programie wycieczki jest też 
podziwianie zachodu Słońca na pustyni i bar-
becue. Wszystko to pozostawi niezapomniane 
wspomnienia. Wycieczka obejmuje kolację.

KOLOROWY KANION
To trzeci co do wielkości kanion na Ziemi, 
zbudowany jest z czerwonego piaskowca, 
a zwiedzicie go w górach Synaj. Ten cud na-
tury uformował się milion lat temu w wyniku 
trzęsienia ziemi, a nieustający wiatr „powyci-
nał” w miękkich skałach, przepiękne formy. 
Niesamowitym doświadczeniem będzie 
wędrówka olśniewającą ścieżką z naturalne-
go talku oraz przeciśnięcie się przez bardzo 
wąski korytarz utworzony z poprzewraca-
nych ogromnych bloków skalnych, gdzie gra 
świateł zapiera dech w piersiach. W programie 
przewidziana jest również kąpiel w okolicach 
Dahab.

Egipt to kolebka jednej z najstarszych cywilizacji, a jed-
nocześnie idealne miejsce dla szukających odpoczynku 
od codzienności. Amatorom słońca oferuje piękne pla-
że, entuzjastów sportów wodnych zachwyci ciepłym 
morzem i skarbami podwodnego świata, a miłośników 
sztuki kusi bogactwem zabytków. To tu wszystko się 
zaczęło.

NURKOWANIE

GÓRA SYNAJ 

QUADY

KARNAK
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LUXOR |  KAIR |  GIZA |  GÓRA SYNA J |  PE TRA

LUXOR
WITAJCIE W STAROŻYTNYCH TEBACH
Luksor to obowiązkowy punkt na liście „MUST SEE” 
w Egipcie. Szokuje przede wszystkim ogromem swojego 
starożytnego bogactwa. Niegdyś starożytne Teby, główny 
ośrodek państwa i siedziba najznamienitszych faraonów. 
Dziś największe muzeum świata na świeżym powietrzu. 
Podczas wycieczki czeka Cię niesamowite spotkanie 
z tymi skarbami: kompleks świątyń Amona Ra w Karna-
ku, Dolina Królów i Królowych z nekropolią egipskich 
władców oraz niezliczona liczba starożytnych posągów, 
świątyń i krypt na zachodnim brzegu Nilu. Nie ominie Cię 
też wizyta przy śpiewających Kolosach Memnona oraz 
w świątyni pierwszej kobiety faraona – Hatszepsut. 

KARNAK 
największy na świecie, 

kompleks świątynny  
w całości poświęcony  

bogom tebańskim.  
Cały teren jest większy  

niż niektóre  
starożytne miasta.

WIELKIE PIRAMIDY

Przedstawione wycieczki mają charakter orientacyjny, pełna oferta, programy i ceny dostępne są u przedstawiciela Coral Travel Poland w miejscu wakacji.
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KAIR
TWARZĄ W TWARZ Z PIRAMIDAMI
Kair to tętniąca życiem metropolia, łącząca 
w sobie ślady najstarszej cywilizacji ze zdoby-
czami nowoczesnej kultury. 
To miniaturka Egiptu, centrum egipskiej 
sztuki, które nazywane jest „Miastem tysiąca 
minaretów”. Podczas wycieczki do Kairu nie 
sposób pominąć Gizy, gdzie będziecie podą-
żać śladami faraona Cheopsa aż do wielkich 
piramid, bo to jedyny spośród siedmiu cudów 
świata antycznego, który przetrwał do dziś. 
Kair to symbol tego, co starożytne i tajemni-
cze, nie możesz tego przegapić.

DIVING BOAT
PRZYGODA 
Z NURKOWANIEM

Nie masz jeszcze do-
świadczenia w nurkowaniu? 

Chciałbyś nauczyć się nurko-
wać? Całe bogactwo podwodnego 

świata Morza Czerwonego jest wprost na 
wyciągnięcie ręki. Wraz z instruktorem, który 
będzie Cię prowadził możesz zanurkować na 
głębokość 10 m i podziwiać magię podwod-
nego świata.

PETRA W JORDANII
Zapraszamy na fascynującą wycieczkę, gdzie 
będziesz podziwiać miasto wykute w skale 
na wysokości 900 m n.p.m. - baseny, urny, 
świątynie i teatr na 3000 widzów, pochodzące 
z I wieku n.e. Niewątpliwie koniecznym wręcz 
jest zwiedzenie „Skarbca Faraona”, wielkiego 
zespołu Grobowców Królewskich, czy też gro-
bowca Sekstusa Florentinusa. Jest tu ponad 
800 miejsc i obiektów wartych zobaczenia, 
a niesamowite wrażenie robi skrzyżowanie 
czterech stylów architektonicznych: egipskich, 
syryjskich, greckich (w większości helleni-
stycznych) i rzymskich. Petra została w 1985 r. 
wpisana na listę światowego dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego UNESCO. 

GÓRA SYNAJ I KLASZTOR 
ŚW. KATARZYNY
Wycieczka na szczyt Góry Synaj, gdzie Bóg 
pod postacią krzewu gorejącego ukazał się 
Mojżeszowi przekazując Tablice Dziesię-

ciu Przykazań. Wspinaczka na szczyt góry 
z klasztoru Św. Katarzyny trwa 2-3 godziny po 
tzw. ,,Schodach Pokutnych’’ wykutych w skale. 
Wielkie wrażenie robi galeria ikon, wieża Kle-
bera, studnia Mojżesza oraz wiecznie zielony 
krzew. Biblioteka klasztoru zawiera drugą co 
do wielkości zaraz po watykańskiej, kolekcję 
literatury religijnej i manuskryptów.

QUADEM PRZEZ PUSTYNIĘ
Podczas tej przygody macie możliwość prze-
jażdżki po pustyni 4-kołowymi motocyklami. 
To całkowicie nowe doznania i przygoda warta 
zasmakowania. Podczas wycieczki odwiedzisz 
wioskę beduińską z możliwością przejażdżki 
na wielbłądzie. W programie wycieczki jest też 
podziwianie zachodu Słońca na pustyni i bar-
becue. Wszystko to pozostawi niezapomniane 
wspomnienia. Wycieczka obejmuje kolację.

KOLOROWY KANION
To trzeci co do wielkości kanion na Ziemi, 
zbudowany jest z czerwonego piaskowca, 
a zwiedzicie go w górach Synaj. Ten cud na-
tury uformował się milion lat temu w wyniku 
trzęsienia ziemi, a nieustający wiatr „powyci-
nał” w miękkich skałach, przepiękne formy. 
Niesamowitym doświadczeniem będzie 
wędrówka olśniewającą ścieżką z naturalne-
go talku oraz przeciśnięcie się przez bardzo 
wąski korytarz utworzony z poprzewraca-
nych ogromnych bloków skalnych, gdzie gra 
świateł zapiera dech w piersiach. W programie 
przewidziana jest również kąpiel w okolicach 
Dahab.

Egipt to kolebka jednej z najstarszych cywilizacji, a jed-
nocześnie idealne miejsce dla szukających odpoczynku 
od codzienności. Amatorom słońca oferuje piękne pla-
że, entuzjastów sportów wodnych zachwyci ciepłym 
morzem i skarbami podwodnego świata, a miłośników 
sztuki kusi bogactwem zabytków. To tu wszystko się 
zaczęło.

NURKOWANIE
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QUADY

KARNAK
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Pustynna Wenecja 
El Gouna nazywana jest „Egipską Wenecją”. Wystarczy 
rzut oka na ów luksusowy kurort, żeby zrozumieć dla-
czego. Tę znacznie spokojniejszą od gwarnej Hurghady 
strefę turystyczną zbudowano na kilkunastu niewiel-
kich wyspach poprzedzielanych błękitnymi lagunami 
i kanałami. Całość zaprojektowana jest w ciekawym 
beduińskim stylu. Luksusowe hotele sąsiadują tu z ka-
synami, imponującym 18-dołkowym polem golfowym 
i kameralnymi restauracjami. To jednak nie oznacza, że 
El Gouna jest kurortem tylko dla emerytów. Kto lubi 
zaaplikować sobie od czasu do czasu porcję adrenaliny, 
będzie zachwycony warunkami dla kitesurfingu i wspa-
niałą bazą nurkową. W odległości 31 mil morskich od 
El Gouny na dnie spoczywa wrak statku Thistlegorm, 
jeden z ulubionych punktów wypadów nurkowych. 
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HURGHADA

378 TITANIC PALACE &AQUA PARK BEACH RESORT 5 X X X X 2-14 2-7

380 NUBIA AQUA BEACH RESORT 5 X X X 2-14 2-14

382 TIA HEIGHTS MAKADI BAY 5 X X X X 2-14 2-7

383 JAZ AQUAMARINE RESORT 5 X X X X 2-13

384 PALM ROYALE SOMA BAY 5 X X X 2-14

385 STEIGENBERGER AQUA MAGIC 5 X X X 2-14

386 TITANIC RESORT & AQUA PARK 4 X X X

387 AMWAJ BLUE BEACH RESORT &SPA 5 X X 2-15

388 ALBATROS JUNGLE AQUA PARK 4 X X X 2-14 2-7

389 ALBATROS AQUA PARK RESORT 4 X X X 2-14

390 ALBATROS SEA WORLD HOTEL 4 X X X 2-14

391 ALBATROS ALF LEILA WA LEILA 4 X X X 2-14

Hurghada

●● Jaz Aquamarine Resort

Nubia Aqua Beach Resort

●● Steigenberger Aqua Magic

Titanic Palace & Aqua Park Beach Resort

●● Albatros Sea World Hotel

●● Albatros Aqua Park Resort

●● Titanic Resort & Aqua Park

●● Tia Heights Makadi Bay

Palm Royale Soma Bay
Amwaj Blue Beach Resort &Spa

Albatros Jungle Aqua Park 

Albatros Alf Leila Wa Leila 
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Hurghada
KULTURA | ROZRYWKA | TRADYCJA

Szybowanie na fali
Soma Bay to zatoka okolona szerokimi, 
piaszczystymi plażami, przy których 
wyrosły luksusowe hotele. Tu odnaleźć 
można spokój i uciec od zgiełku miasta. 
Przy brzegu nie ma raf, więc znakomicie 
odnajdą się na tych wodach miłośnicy 
wind i kitesurfingu.

Magiczna zatoka
Około 35 km na południe od Hurghady skrywa się jedna z najpiękniejszych zatok Riwiery Morza 
Czerwonego – Makadi Bay. Miejsce to słynie z przepięknych plaż i zanurzonych pod wodą tuż przy 
brzegu raf koralowych. Tutejsze hotele mają doskonale rozwiniętą infrastrukturę, są nawet warunki 
do uprawiania jazdy konnej. Makadi Bay jest bardzo popularna wśród rodzin z dziećmi. Kurort nie 
jest zatłoczony, panuje tu kameralna atmosfera.

Bajeczne rafy koralowe, 
piaszczyste plaże, sło-
neczne niebo… to właśnie 
czeka tu na Was przez cały 
rok. Ale Hurghada to nie 
tylko Morze Czerwone. 
Spotkacie tu też niesamo-
wity teren pustynny, świat 
Beduinów i dawnych, 
tajemniczych miast. Stąd 
warto również wybrać się 
na spotkanie „oko w oko” 
z egipską historią.
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Pustynna Wenecja 
El Gouna nazywana jest „Egipską Wenecją”. Wystarczy 
rzut oka na ów luksusowy kurort, żeby zrozumieć dla-
czego. Tę znacznie spokojniejszą od gwarnej Hurghady 
strefę turystyczną zbudowano na kilkunastu niewiel-
kich wyspach poprzedzielanych błękitnymi lagunami 
i kanałami. Całość zaprojektowana jest w ciekawym 
beduińskim stylu. Luksusowe hotele sąsiadują tu z ka-
synami, imponującym 18-dołkowym polem golfowym 
i kameralnymi restauracjami. To jednak nie oznacza, że 
El Gouna jest kurortem tylko dla emerytów. Kto lubi 
zaaplikować sobie od czasu do czasu porcję adrenaliny, 
będzie zachwycony warunkami dla kitesurfingu i wspa-
niałą bazą nurkową. W odległości 31 mil morskich od 
El Gouny na dnie spoczywa wrak statku Thistlegorm, 
jeden z ulubionych punktów wypadów nurkowych. 
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HURGHADA

378 TITANIC PALACE &AQUA PARK BEACH RESORT 5 X X X X 2-14 2-7

380 NUBIA AQUA BEACH RESORT 5 X X X 2-14 2-14

382 TIA HEIGHTS MAKADI BAY 5 X X X X 2-14 2-7

383 JAZ AQUAMARINE RESORT 5 X X X X 2-13

384 PALM ROYALE SOMA BAY 5 X X X 2-14

385 STEIGENBERGER AQUA MAGIC 5 X X X 2-14

386 TITANIC RESORT & AQUA PARK 4 X X X

387 AMWAJ BLUE BEACH RESORT &SPA 5 X X 2-15

388 ALBATROS JUNGLE AQUA PARK 4 X X X 2-14 2-7

389 ALBATROS AQUA PARK RESORT 4 X X X 2-14

390 ALBATROS SEA WORLD HOTEL 4 X X X 2-14

391 ALBATROS ALF LEILA WA LEILA 4 X X X 2-14

Hurghada

●● Jaz Aquamarine Resort

Nubia Aqua Beach Resort

●● Steigenberger Aqua Magic

Titanic Palace & Aqua Park Beach Resort

●● Albatros Sea World Hotel

●● Albatros Aqua Park Resort

●● Titanic Resort & Aqua Park

●● Tia Heights Makadi Bay

Palm Royale Soma Bay
Amwaj Blue Beach Resort &Spa

Albatros Jungle Aqua Park 

Albatros Alf Leila Wa Leila 
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Doskonałe połączenie słynnej egipskiej tradycji z nowoczesnymi udogod-
nieniami dla Gości. Kompilacja wspaniałego błękitnego morza, słonecz-
nego nieba i pięknej pogody – to przepis na udane wakacje. 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2010 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 5 barów, pralnia, 
13 basenów odkrytych, aquapark z 16 zjeżdżal-
niami, 3 sale konferencyjne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, żwirowa, 365 m długości. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży. Skała ko-
ralowa przy wejściu do morza.

POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, minibar, 
łazienkę, TV, sejf balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe
 ∞  rodzinne
 ∞  bungalow
 ∞  swim up
 ∞  superior

WYŻYWIENIE
 2 restauracje główne i 4 à la carte, 5 barów
All Inclusive (24h)
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad
 ∞ kolacja, późny posiłek
 ∞  przekąski, podwieczorek
 ∞  lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞  pakiety urodzinowe i dla nowożeńców
Restauracje à la carte:
 ∞  orientalna, indyjska, meksykańska, mongolska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia
 ∞  rzutki, tenis stołowy, minigolf
 ∞  2 korty tenisowe
 ∞  siatkówka, siatkówka plażowa, 
miniboisko do piłki nożnej

 ∞  dyskoteka
 ∞  aerobik
 ∞  animacje
 ∞  centrum SPA, sauna, masaż, łaźnia 
turecka, jacuzzi, salon piękności

 ∞  kręgle, bilard
 ∞  sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator 13.06-22.09 
 ∞ brodzik,  8 zjeżdżalni wodnych,  plac zabaw
 ∞  animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
 ∞  opiekunka
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczka dla dziecka do 2 lat

TITANIC PALACE & AQUA 
PARK BEACH RESORT

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

17 km od Hurghady,  
10 km od lotniska 

SPRAWDŹ 
CENĘ



  GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat 
2. dziecko do 7 lat

ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

16
zjeżdżalni

DZIECI 

pobyt2
GRATIS
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Przykładowy pokój

AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 
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Doskonałe połączenie słynnej egipskiej tradycji z nowoczesnymi udogod-
nieniami dla Gości. Kompilacja wspaniałego błękitnego morza, słonecz-
nego nieba i pięknej pogody – to przepis na udane wakacje. 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2010 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 5 barów, pralnia, 
13 basenów odkrytych, aquapark z 16 zjeżdżal-
niami, 3 sale konferencyjne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, żwirowa, 365 m długości. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży. Skała ko-
ralowa przy wejściu do morza.

POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, minibar, 
łazienkę, TV, sejf balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe
 ∞  rodzinne
 ∞  bungalow
 ∞  swim up
 ∞  superior

WYŻYWIENIE
 2 restauracje główne i 4 à la carte, 5 barów
All Inclusive (24h)
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad
 ∞ kolacja, późny posiłek
 ∞  przekąski, podwieczorek
 ∞  lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞  pakiety urodzinowe i dla nowożeńców
Restauracje à la carte:
 ∞  orientalna, indyjska, meksykańska, mongolska

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia
 ∞  rzutki, tenis stołowy, minigolf
 ∞  2 korty tenisowe
 ∞  siatkówka, siatkówka plażowa, 
miniboisko do piłki nożnej

 ∞  dyskoteka
 ∞  aerobik
 ∞  animacje
 ∞  centrum SPA, sauna, masaż, łaźnia 
turecka, jacuzzi, salon piękności

 ∞  kręgle, bilard
 ∞  sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator 13.06-22.09 
 ∞ brodzik,  8 zjeżdżalni wodnych,  plac zabaw
 ∞  animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
 ∞  opiekunka
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczka dla dziecka do 2 lat

TITANIC PALACE & AQUA 
PARK BEACH RESORT

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

17 km od Hurghady,  
10 km od lotniska 

SPRAWDŹ 
CENĘ



  GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat 
2. dziecko do 7 lat

ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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NUBIA AQUA BEACH RESORT
Położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży stanowi doskonały 
wybór dla pasjonatów aktywnego wypoczynku, a ze względu na kom-
pleks basenów i zjeżdżalni także dla rodzin z dziećmi! 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 6 barów, sala 
konferencyjna, sejf w recepcji, pralnia, 3 baseny 
odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
500 m długości. Parasole, leżaki, ręczniki, beach 
bar.

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

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 2 à la carte, 6 barów
All Inclusive (24h)

∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja, późny posiłek,  podwieczorek

∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞  pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte:  włoska, libańska, rosyjska, 
 chińska

INTERNET
∞  Wi-Fi na terenie hotelu płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siatkówka plażowa,  sporty wodne na plaży
∞  aerobik,  animacje,  kino, dyskoteka,  bilard
∞  siłownia, centrum SPA, salon piękności
∞ sauna, masaż, jacuzzi, łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator 11.11.2018-31.10.2019
∞ animacje w miniklubie dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞  brodzik oraz 3 zjeżdżalnie wodne
∞  częściowo zadaszony plac zabaw, huśtawki
∞  krzesełka w restauracji
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat i  opiekunka

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat 
2. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

13 km El Gouny,  
30 km od Hurghady,  
17 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

2 DZIECI
do 14 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

381381coralove lato
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AQUAFUN
ANIMACJE POLSKIE 
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NUBIA AQUA BEACH RESORT
Położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży stanowi doskonały 
wybór dla pasjonatów aktywnego wypoczynku, a ze względu na kom-
pleks basenów i zjeżdżalni także dla rodzin z dziećmi! 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 6 barów, sala 
konferencyjna, sejf w recepcji, pralnia, 3 baseny 
odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
500 m długości. Parasole, leżaki, ręczniki, beach 
bar.

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

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 2 à la carte, 6 barów
All Inclusive (24h)

∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja, późny posiłek,  podwieczorek

∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞  pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte:  włoska, libańska, rosyjska, 
 chińska

INTERNET
∞  Wi-Fi na terenie hotelu płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siatkówka plażowa,  sporty wodne na plaży
∞  aerobik,  animacje,  kino, dyskoteka,  bilard
∞  siłownia, centrum SPA, salon piękności
∞ sauna, masaż, jacuzzi, łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator 11.11.2018-31.10.2019
∞ animacje w miniklubie dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞  brodzik oraz 3 zjeżdżalnie wodne
∞  częściowo zadaszony plac zabaw, huśtawki
∞  krzesełka w restauracji
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat i  opiekunka

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat 
2. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

13 km El Gouny,  
30 km od Hurghady,  
17 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

2 DZIECI
do 14 lat

GRATIS
pobyt w hotelu

381381coralove lato
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, bar, room 
service, pralnia, kompleks basenów odkrytych, 
14 zjeżdżalni w aquaparku. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
400 m długości. Parasole, leżaki, ręczniki. Skała 
koralowa przy zejściu do morza.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposażone w indywidualną 
klimatyzację, sejf, minibar, zestaw do kawy/her-
baty, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 2 os.
 ∞  superior dla max 3 os.
 ∞  rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 4 à la carte, bar
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 
późny posiłek,  przekąski, podwieczorek i lody

 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
 ∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

Restauracje à la carte:  azjatycka, włoska, libań-
ska, rybna

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ miniboisko do piłki nożnej, siatkówka plażowa, 
 tenis stołowy, rzutki,  4 korty tenisowe

 ∞  animacje, dyskoteka,  centrum nurkowe
 ∞  siłownia,  sauna, łaźnia turecka
 ∞ centrum SPA, masaż, jacuzzi
 ∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-11 lat

 ∞  plac zabaw, brodzik
 ∞  aquapark (7 zjeżdżalni) dla młodszych i starszych
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

JAZ AQUAMARINE RESORT
Wodne szaleństwo na 14-stu zjeżdżalniach oraz bezpośredni dostęp 
do prywatnej, piaszczystej plaży z  leżakami, parasolami i beach barem 
w systemie All Inclusive sprawią, że wakacje, szczególnie rodzin z dzieć-
mi, będą pełne atrakcji.

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

20 km od Hurghady,  
17 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

14
zjeżdżalni

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, 4 sale kon-
ferencyjne, sejf w recepcji, pralnia, basen kryty 
i 5 odkrytych, aquapark z 17 zjeżdżalniami. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 550 m długo-
ści. Parasole, leżaki i ręczniki, restauracja na plaży. 
Do plaży kursuje bus hotelowy. 

POKOJE
W budynku głównym, 12 budynkach Lagoon, 
26 budynkach Dune i 10 budynkach Aqua Park. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, mini-
bar, zestaw do kawy/herbaty, TV, łazienkę, tele-
fon, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.
 ∞  lagoon dla max 4 os.
 ∞ dune dla max 4 os.
 ∞ aquapark dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracje, bary 
All Inclusive (24 h)
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  przekąski,  lody
 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
 ∞  pakiety urodzinowe i dla nowożeńców

Restauracje à la carte:  włoska,  rybna

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, siatkówka plażowa, aerobik
 ∞  kort tenisowy
 ∞  dyskoteka, animacje
 ∞  centrum SPA, sauna
 ∞ łaźnia turecka, masaż, jacuzzi
 ∞  tenis stołowy, bilard, minigolf,  badminton
 ∞  centrum nurkowe, sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞  plac zabaw,  brodzik, zjeżdżalnie
 ∞ minidisco, kino
 ∞  opiekunka
 ∞  menu i krzesełka w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

TIA HEIGHTS MAKADI BAY
Zlokalizowany w pięknym ogrodzie kompleks hotelowy tuż nad brzegiem 
błękitnych wód zatoki Makadi Bay. Park wodny, kompleks basenów odkry-
tych m.in. baseny w aquaparku, restauracje à la carte czy sporty wodne to 
gwarancja udanych wakacji.

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat 
2. dziecko do 7 lat

 Lokalizacja:

Makadi Bay,  
30 km od Hurghady,  
25 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE 24H

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

17
zjeżdżalni

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, bar, room 
service, pralnia, kompleks basenów odkrytych, 
14 zjeżdżalni w aquaparku. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
400 m długości. Parasole, leżaki, ręczniki. Skała 
koralowa przy zejściu do morza.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposażone w indywidualną 
klimatyzację, sejf, minibar, zestaw do kawy/her-
baty, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 2 os.
 ∞  superior dla max 3 os.
 ∞  rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 4 à la carte, bar
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 
późny posiłek,  przekąski, podwieczorek i lody

 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
 ∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

Restauracje à la carte:  azjatycka, włoska, libań-
ska, rybna

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ miniboisko do piłki nożnej, siatkówka plażowa, 
 tenis stołowy, rzutki,  4 korty tenisowe

 ∞  animacje, dyskoteka,  centrum nurkowe
 ∞  siłownia,  sauna, łaźnia turecka
 ∞ centrum SPA, masaż, jacuzzi
 ∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-11 lat

 ∞  plac zabaw, brodzik
 ∞  aquapark (7 zjeżdżalni) dla młodszych i starszych
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

JAZ AQUAMARINE RESORT
Wodne szaleństwo na 14-stu zjeżdżalniach oraz bezpośredni dostęp 
do prywatnej, piaszczystej plaży z  leżakami, parasolami i beach barem 
w systemie All Inclusive sprawią, że wakacje, szczególnie rodzin z dzieć-
mi, będą pełne atrakcji.

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

20 km od Hurghady,  
17 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

14
zjeżdżalni

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

383383coralove lato
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STEIGENBERGER AQUA MAGIC
Idealne miejsce na spędzenie rodzinnego urlopu blisko krystalicznych 
wód Morza Czerwonego. Na Gości czeka rozległy kompleks basenowy, 
zjeżdżalnie wodne dla dzieci i dorosłych. Dla spragnionych relaksu, pro-
ponujemy czas spędzony w centrum SPA z salonem piękności.

 ∞ MEGA ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

5 km od Hurghady,  
6 km od lotniska 

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracje, 6 barów, 
2 sale konferencyjne, sejf w recepcji, pralnia, 
5 basenów odkrytych oraz leniwa rzeka, aqu-
apark z 9 zjeżdżalniami. 

PLAŻA
400 m od hotelu, piaszczysta, prywatna, 170 m 
długości, pomost. Skała koralowa przy zejściu do 
morza. Przejście do plaży przez ulicę. Parasole, 
leżaki, ręczniki.

POKOJE
W 8 budynkach. Wyposażone w klimatyzację 
centralną, sejf, zestaw do kawy/herbaty, minibar, 
łazienkę, telefon, TV, balkon lub taras
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞  superior dla max 3 os.
 ∞  suity rodzinne dla max 4 os.
 ∞  junior suity dla max 4 os.
 ∞ deluxe dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, międzynarodowa, food 
court, restauracja na plaży, restauracje à la carte, 
6 barów, shisha corner 
Mega All Inclusive (24h)
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 
późny posiłek,  przekąski, lody, podwieczorek

 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
 ∞  pakiety urodzinowe i dla nowożeńców

Restauracje à la carte:  sushi, orientalna, teppanyaki

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, masaż, sauna, łaźnia turecka
 ∞   bilard, tenis stołowy,  siatkówka plażowa,  golf
 ∞  aerobik,  animacje,  dyskoteka
 ∞  salon piękności, centrum SPA,  
 ∞ centrum nurkowe, sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞  plac zabaw,  opiekunka,  wózki
 ∞  podgrzewany brodzik, 3 zjeżdżalnie wodne
 ∞  menu i krzesełka w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

MEGA ALL INCLUSIVE 24H
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PALM ROYALE SOMA BAY
W  ekskluzywnym hotelu zlokalizowanym w  pięknym ogrodzie, przy 
długiej, piaszczystej plaży spędzą Państwo wspaniały urlop. Lazurowe 
morze, odkryte baseny, centrum SPA, salon piękności, bogate zaplecze 
sportowe, to gwarancja wypoczynku w niepowtarzalnej atmosferze.

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

Soma Bay,  
12 km od Safagi,  
45 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 7 barów, 5 sal 
konferencyjnych, centrum biznesowe, room 
service, pralnia, sejf w recepcji, pralnia, 2 baseny 
odkryte.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 1200 m dłu-
gości. Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i aneksie. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, minibar, 
zestaw do kawy/herbaty, sejf, łazienkę, telefon, 
TV, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe club dla max 3 os.
 ∞  superior dla max 3 os.
 ∞  rodzinne dla max 4 os.
 ∞  junior suite dla max 4 os.
 ∞ executive suite dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 4 à la carte, kilka barów
Śniadanie i obiadokolacja
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  przekąski, podwieczorek i lody
 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
 ∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

Restauracje à la carte: włoska, dalekowschod-
nia, środkowowschodnia, grecka. 

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia,aerobik, miniboisko do piłki nożnej
 ∞  sauna, jacuzzi
 ∞  tenis stołowy, rzutki,  minigolf,  bilard 
 ∞ 4 korty tenisowe,  siatkówka plażowa
 ∞  dyskoteka,  animacje
 ∞  salon piękności, centrum SPA, masaż
 ∞  sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

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

Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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STEIGENBERGER AQUA MAGIC
Idealne miejsce na spędzenie rodzinnego urlopu blisko krystalicznych 
wód Morza Czerwonego. Na Gości czeka rozległy kompleks basenowy, 
zjeżdżalnie wodne dla dzieci i dorosłych. Dla spragnionych relaksu, pro-
ponujemy czas spędzony w centrum SPA z salonem piękności.

 ∞ MEGA ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

5 km od Hurghady,  
6 km od lotniska 

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracje, 6 barów, 
2 sale konferencyjne, sejf w recepcji, pralnia, 
5 basenów odkrytych oraz leniwa rzeka, aqu-
apark z 9 zjeżdżalniami. 

PLAŻA
400 m od hotelu, piaszczysta, prywatna, 170 m 
długości, pomost. Skała koralowa przy zejściu do 
morza. Przejście do plaży przez ulicę. Parasole, 
leżaki, ręczniki.

POKOJE
W 8 budynkach. Wyposażone w klimatyzację 
centralną, sejf, zestaw do kawy/herbaty, minibar, 
łazienkę, telefon, TV, balkon lub taras
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞  superior dla max 3 os.
 ∞  suity rodzinne dla max 4 os.
 ∞  junior suity dla max 4 os.
 ∞ deluxe dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, międzynarodowa, food 
court, restauracja na plaży, restauracje à la carte, 
6 barów, shisha corner 
Mega All Inclusive (24h)
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 
późny posiłek,  przekąski, lody, podwieczorek

 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
 ∞  pakiety urodzinowe i dla nowożeńców

Restauracje à la carte:  sushi, orientalna, teppanyaki

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, masaż, sauna, łaźnia turecka
 ∞   bilard, tenis stołowy,  siatkówka plażowa,  golf
 ∞  aerobik,  animacje,  dyskoteka
 ∞  salon piękności, centrum SPA,  
 ∞ centrum nurkowe, sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞  plac zabaw,  opiekunka,  wózki
 ∞  podgrzewany brodzik, 3 zjeżdżalnie wodne
 ∞  menu i krzesełka w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

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

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

MEGA ALL INCLUSIVE 24H

385385coralove lato
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AMWAJ BLUE BEACH 
RESORT & SPA 

Rozległy kompleks hotelowy jest zlokalizowany w pięknym, zielonym ogro-
dzie, tuż nad brzegiem morza. Na Gości czekają atrakcje: odkryte baseny, 
program sportowy i animacyjny oraz dobrze wyposażone centrum SPA.

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY
 Lokalizacja:

Abu Soma, 10 km do Safagi,  
45 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 15 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2010 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 7 barów, 
pralnia, sejf w recepcji, 2 baseny odkryte, sala 
konferencyjna, sejf w recepcji. 

PLAŻA
przy hotelu, prywatna, piaszczysta 200 m 
długości. Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane są w 4 piętrowym budynku 
głównym. Wyposażone w klimatyzację 
centralną, sejf, minibar, telefon, TV, łazienkę, 
balkon lub taras. 
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ deluxe dla max 3 os.
 ∞ rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 restauracje a’la carte, kilka 
barów
All Inclusive
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
 ∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

Restauracje à la carte:  włoska, owoce morza 

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy, kort tenisowy
 ∞ aerobik
 ∞ miniboisko do piłki nożnej, 
siatkówka, koszykówka, bilard

 ∞ animacje, dyskoteka, minigolf, rzutki
 ∞ centrum SPA, masaż, sauna, jacuzzi, 
łaźnia turecka, salon piekności

 ∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia dla dzieci w mini 
klubie dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ plac zabaw, brodzik, minidisco
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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TITANIC RESORT & AQUA PARK
Czterogwiazdkowy Titanic Resort & Aqua Park jest idealnym wyborem 
dla miłośników wodnych szaleństw. Hotelowy Aquapark dysponuje trzy-
dziestoma zjeżdżalniami dla dzieci i dorosłych. Na najmłodszych czeka 
dodatkowo duży klub wraz z licznym zespołem animacyjnym

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

17 km od Hurghady, 8 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2008 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 5 barów, room 
service, pralnia, 3 baseny odkryte, aquapark.

PLAŻA
700 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwiro-
wa. 200 m długości. Parasole, leżaki, ręczniki. 
Dojście do plaży ulicą lub dojazd busem hotelo-
wym. Beach bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i 2 bu-
dynkach aneks. Wyposażone w klimatyzację 
indywidualną, sejf, minibar, TV, telefon, łazienkę, 
balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ rodzinne dla max 4 os
 ∞ suity dla max 3 os.
 ∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 3 restauracje a la carte, 
4 bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja, późny posiłek,  przekąski, lody

 ∞  wybrane lokalne napoje bez-i alkoholowe
 pakiety dla nowożeńców i urodzinowe 
Restauracje à la carte:  rybna, włoska, grill

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, masaż, sauna, jacuzzi
 ∞ siatkówka plażowa, rzutki, tenis stołowy
 ∞ animacje, aerobik
 ∞ centrum SPA, salon piękności
 ∞ miniboisko do piłki nożnej
 ∞ bilard, cymbergaj
 ∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  brodzik, 16 zjeżdżalni wodnych
 ∞  animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
 ∞  plac zabaw
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin
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AMWAJ BLUE BEACH 
RESORT & SPA 

Rozległy kompleks hotelowy jest zlokalizowany w pięknym, zielonym ogro-
dzie, tuż nad brzegiem morza. Na Gości czekają atrakcje: odkryte baseny, 
program sportowy i animacyjny oraz dobrze wyposażone centrum SPA.

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY
 Lokalizacja:

Abu Soma, 10 km do Safagi,  
45 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 15 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2010 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 7 barów, 
pralnia, sejf w recepcji, 2 baseny odkryte, sala 
konferencyjna, sejf w recepcji. 

PLAŻA
przy hotelu, prywatna, piaszczysta 200 m 
długości. Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane są w 4 piętrowym budynku 
głównym. Wyposażone w klimatyzację 
centralną, sejf, minibar, telefon, TV, łazienkę, 
balkon lub taras. 
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ deluxe dla max 3 os.
 ∞ rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 restauracje a’la carte, kilka 
barów
All Inclusive
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
 ∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

Restauracje à la carte:  włoska, owoce morza 

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby płatne
 ∞ Wi-Fi w pokojach płatne
 ∞ Kawiarenka internetowa płatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy, kort tenisowy
 ∞ aerobik
 ∞ miniboisko do piłki nożnej, 
siatkówka, koszykówka, bilard

 ∞ animacje, dyskoteka, minigolf, rzutki
 ∞ centrum SPA, masaż, sauna, jacuzzi, 
łaźnia turecka, salon piekności

 ∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia dla dzieci w mini 
klubie dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ plac zabaw, brodzik, minidisco
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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ALBATROS AQUA PARK RESORT
Hotel położony w drugiej linii brzegowej tworzy kompleks wraz z hote-
lami Albatros Sea World Hotel i Aqua Vista Resort. Bogata infrastruktura, 
duży aquapark z 25 zjeżdżalniami, ciekawe programy animacyjne i atrak-
cje sportowe gwarantują udane wakacje rodzinom z dziećmi i nie tylko.

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

15 km od centrum Hurghady,  
7 km od lotniska 

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 3 bary, room 
service, sala konferencyjna, pralnia, 5 basenów 
odkrytych, aquapark z 25 zjeżdżalniami.

PLAŻA
500 m od hotelu, prywatna, piaszczysta z po-
mostem, 300 m długości. Parasole, leżaki, ręcz-
niki plażowe. Przejście do plaży przez ulicę. Do 
plaży kursuje bus hotelowy.

POKOJE
W budynku głównym i w 2 aneksach. 
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, TV, 
telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.
 ∞  pool view dla max 4 os.
 ∞  rodzinne dla max 6 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, włoska, chińska, 3 bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja, późny posiłek,  przekąski, lody

 ∞  wybrane lokalne napoje bez- alkoholowe

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne
 ∞  Wi-Fi w pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia,  aerobik,  animacje
 ∞  tenis stołowy, rzutki,  bilard
 ∞  kort tenisowy,  siatkówka, siatkówka plażowa
 ∞  centrum SPA,  salon piękności
 ∞  sauna, łaźnia turecka, masaż, jacuzzi
 ∞  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  brodzik,  aquapark z 16 zjeżdżalniami
 ∞  animacje,  kino
 ∞   plac zabaw, miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat 

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.

AQUAFUN

25
zjeżdżalni
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2009 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: bary, restauracje, room 
service, pralnia, kompleks basenów, leniwa rzeka 
i aquapark z 35 zjeżdżalniami.

PLAŻA
900 m od hotelu, prywatna z pomostem, piasz-
czysta, 300 m długości. Parasole, leżaki, ręczniki, 
bar na plaży. Bus hotelowy do plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w bungalowach. Wyposażone 
w klimatyzację, TV, telefon, sejf, minibar, zestaw do 
parzenia kawy/herbaty, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe
 ∞  rodzinne
 ∞  dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 8 restauracji, 12 barów
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie
 ∞ obiad, kolacja, późny posiłek
 ∞  przekąski, podwieczorek i lody
 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia
 ∞  tenis stołowy
 ∞  siatkówka plażowa
 ∞  miniboisko do piłki nożnej
 ∞  aerobik
 ∞  minigolf, rzutki, szachy,  bilard
 ∞  2 korty tenisowe
 ∞  animacje
 ∞  centrum SPA, masaż
 ∞  sauna
 ∞ łaźnia, jacuzzi
 ∞  salon piękności
 ∞  sporty wodne na plaży
 ∞ centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
 ∞  plac zabaw
 ∞  brodzik
 ∞ aquapark z 14 zjeżdżalniami
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji głównej

 ∞  możliwość wypożyczenia wózka
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat 
 ∞  menu i krzesełka w restauracji

ALBATROS JUNGLE AQUA PARK
Wymarzone miejsce na niezapomniane wakacje dla miłośników „wod-
nych przygód”. Na terenie hotelu znajduje się jeden z największych aqu-
aparków w Hurghadzie, z 35 zjeżdżalniami dla małych i dużych oraz ol-
brzymi kompleks basenów. 

Przykładowy pokój

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

25 km od Hurghady,  
20 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat 
2. dziecko do 7 lat

35
zjeżdżalni

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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ALBATROS AQUA PARK RESORT
Hotel położony w drugiej linii brzegowej tworzy kompleks wraz z hote-
lami Albatros Sea World Hotel i Aqua Vista Resort. Bogata infrastruktura, 
duży aquapark z 25 zjeżdżalniami, ciekawe programy animacyjne i atrak-
cje sportowe gwarantują udane wakacje rodzinom z dziećmi i nie tylko.

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

15 km od centrum Hurghady,  
7 km od lotniska 

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 3 bary, room 
service, sala konferencyjna, pralnia, 5 basenów 
odkrytych, aquapark z 25 zjeżdżalniami.

PLAŻA
500 m od hotelu, prywatna, piaszczysta z po-
mostem, 300 m długości. Parasole, leżaki, ręcz-
niki plażowe. Przejście do plaży przez ulicę. Do 
plaży kursuje bus hotelowy.

POKOJE
W budynku głównym i w 2 aneksach. 
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, TV, 
telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.
 ∞  pool view dla max 4 os.
 ∞  rodzinne dla max 6 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, włoska, chińska, 3 bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja, późny posiłek,  przekąski, lody

 ∞  wybrane lokalne napoje bez- alkoholowe

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne
 ∞  Wi-Fi w pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia,  aerobik,  animacje
 ∞  tenis stołowy, rzutki,  bilard
 ∞  kort tenisowy,  siatkówka, siatkówka plażowa
 ∞  centrum SPA,  salon piękności
 ∞  sauna, łaźnia turecka, masaż, jacuzzi
 ∞  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  brodzik,  aquapark z 16 zjeżdżalniami
 ∞  animacje,  kino
 ∞   plac zabaw, miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat 

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.

AQUAFUN

25
zjeżdżalni
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ALBATROS ALF LEILA WA LEILA
Hotel zbudowany został w bajkowym klimacie, dzięki czemu jest idealną 
propozycją na wakacje dla rodzin z dziećmi. Położony na rozległym te-
renie zapewnia chwile relaksu w ciszy i spokoju. Szereg atrakcji, bogate 
zaplecze sportowo-relaksacyjne,ciekawe animacje nie pozwolą na nudę.

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat 
2. dziecko do 7 lat

 Lokalizacja:

20 km od Hurghady,  
15 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 10 barów, room 
service, pralnia, 5 basenów odkrytych.

PLAŻA
900 m od hotelu, prywatna, piaszczysta z po-
mostem, 300 m długości. Parasole, leżaki, ręcz-
niki plażowe. Przejście do plaży przez ulicę. Do 
plaży kursuje bus hotelowy.

POKOJE
W budynku głównym, 6 blokach i 10 bungalo-
wach. Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 
TV, telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe
 ∞  pool view
 ∞  rodzinne

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, azjatycka, włoska, marokań-
ska, przekąski, 10 barów
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja, późny posiłek,  przekąski, lody

 ∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne
 ∞  Wi-Fi w pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞  tenis stołowy,  miniboisko do piłki 
nożnej, minigolf,   cymbergaj, bilard

 ∞ animacje, sporty wodne na plaży
 ∞ 2 korty tenisowe, siatkówka plażowa
 ∞ centrum SPA, masaż, salon piękności, 

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  2 brodziki,  6 zjeżdżalni wodnych,  plac zabaw
 ∞  animacje,  miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat 

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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ALBATROS SEA WORLD HOTEL
Idealne miejsce na wakacje rodzinne. Tutaj na pewno nie będziesz się nu-
dzić. Zjeżdżalnie wodne, animacje dla małych i dużych, bogate zaplecze 
sportowo – rekreacyjne, to gwarancja udanych wakacji.

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

15 km od centrum Hurghady,  
7 km od lotniska 

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 4 bary, room 
service, pralnia, 3 baseny odkryte, aquapark 
z 25 zjeżdżalniami.

PLAŻA
600 m od hotelu, prywatna, piaszczysta z po-
mostem, 300 m długości. Przejście do plaży 
przez ulicę. Parasole, leżaki, ręczniki plażowe. 
Do plaży kursuje bus hotelowy.

POKOJE
Zlokalizowane są w kilkunastu budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację, sejf, TV, minibar, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.
 ∞  pool view dla max 4 os.
 ∞  rodzinne dla max 6 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 4 bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja, późny posiłek,  przekąski, lody

 ∞  wybrane lokalne napoje bez-i alkoholowe
 ∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, aerobik
 ∞   bilard, tenis stołowy,  kort tenisowy, 
 siatkówka, siatkówka plażowa

 ∞  animacje,  sporty wodne na plaży
 ∞  centrum SPA, masaż
 ∞  salon piękności,  sauna, łaźnia turecka, jacuzzi

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik, 16 zjeżdżalni wodnych
 ∞  animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
 ∞  plac zabaw, kino
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.

AQUAFUN

25
zjeżdżalni
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ALBATROS ALF LEILA WA LEILA
Hotel zbudowany został w bajkowym klimacie, dzięki czemu jest idealną 
propozycją na wakacje dla rodzin z dziećmi. Położony na rozległym te-
renie zapewnia chwile relaksu w ciszy i spokoju. Szereg atrakcji, bogate 
zaplecze sportowo-relaksacyjne,ciekawe animacje nie pozwolą na nudę.

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat 
2. dziecko do 7 lat

 Lokalizacja:

20 km od Hurghady,  
15 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 10 barów, room 
service, pralnia, 5 basenów odkrytych.

PLAŻA
900 m od hotelu, prywatna, piaszczysta z po-
mostem, 300 m długości. Parasole, leżaki, ręcz-
niki plażowe. Przejście do plaży przez ulicę. Do 
plaży kursuje bus hotelowy.

POKOJE
W budynku głównym, 6 blokach i 10 bungalo-
wach. Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, 
TV, telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe
 ∞  pool view
 ∞  rodzinne

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, azjatycka, włoska, marokań-
ska, przekąski, 10 barów
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja, późny posiłek,  przekąski, lody

 ∞  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne
 ∞  Wi-Fi w pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞  tenis stołowy,  miniboisko do piłki 
nożnej, minigolf,   cymbergaj, bilard

 ∞ animacje, sporty wodne na plaży
 ∞ 2 korty tenisowe, siatkówka plażowa
 ∞ centrum SPA, masaż, salon piękności, 

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  2 brodziki,  6 zjeżdżalni wodnych,  plac zabaw
 ∞  animacje,  miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat 

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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SHARM EL SHEIKH

394 OTIUM HOTEL AMPHORAS 5 X X X X 2-14 2-4

396 REHANA ROYAL BEACH 5 X X X X 2-15 2-7

398 JAZ MIRABEL BEACH 5 X X X X 2-13

399 RIXOS SHARM EL SHEIKH 5 X X X 2-13

400 ALBATROS ROYAL MODERNA 5 X X X X 2-14

401 ALBATROS AQUA PARK SHARM 5 X X X 2-14

402 PARROTEL AQUA PARK RESORT SSH 4 X X X 2-14 2-7

403 ALBATROS AQUA BLU RESORT 4 X X X 2-14

●● Otium Hotel Amphoras

Albatros Aqua Park Sharm

Rixos Sharm El Sheikh
Rehana Royal Beach
Jaz Mirabel Beach

●● Albatros Aqua Blu Resort

Tiran

Parrotel Aqua Park Resort SSH 

Albatros Royal Moderna 

M o r z e  C z e r w o n e

SHARM EL SHEIKH

Golf, lodowisko i wyszukane 
drinki

Jeśli ktoś lubi grać w golfa i pić wyszukane 
drinki w modnych barach, powinien odwiedzić 

ekskluzywną dzielnicę Shark Bay. Znajduje 
się tutaj wielkie pole golfowe jakby żywcem 
przeniesione z Kalifornii. Niedaleko leży Soho 
Square – centrum rozrywkowe, w którym 
jest lodowisko, kręgielnia z sześcioma torami, 
wesołe miasteczko i niezliczone bary. Wyskocz 
również do „lodowego baru” – panuje tam 

temperatura -5°C, a drinki podają w szklan-
kach zrobionych z lodu. Przy temperaturze 

na zewnątrz 40°C to niezapomniane przeżycie. 
Wieczorem oczywiście bar albo klub. Co noc kilka 

tysięcy ludzi tańczy tu do muzyki puszczanej przez 
sprowadzanych z Europy najlepszych didżejów.

Podwodny świat
Nieopodal Sharm el Sheikh rozciąga 
się niezwykły morski park narodo-
wy Ras Mohammed o po-
wierzchni 460 km2. Obejmuje 
południową część Półwyspu 
Synaj, wody przybrzeżne 
oraz dwie wyspy Tiran 
i Sanafir. Jedna z wytyczo-
nych w parku tras pozwala 
podziwiać porastające 
brzeg wiecznie zielone 
drzewa i krzewy mangrowe. 
Na terenie można oglądać też 
można piękne rafy koralowe, 
zamieszkane przez wiele gatun-
ków ryb, oraz kolonie koralowców 
i ukwiałów.

ulubione
miejsca

LISTA 
HOTELI

393393coralove lato
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Sharm el Sheikh 
KULTURA | ROZRYWKA | TRADYCJA

Każdy, kto marzy o zanu-
rzeniu się w krystalicznym 
błękicie Morza Czerwonego 
i odkryciu tam naturalne-
go raju koralowców, tysięcy 
odmian kolorowych ryb, tu 
właśnie spełni swe marzenia.
Sharm El Sheikh szczyci się 
doskonałym położeniem - 
pomiędzy rezerwatami przy-
rody, a parkiem narodowym 
Ras Mohammed z Obserwa-
torium Rekinów, gdzie mo-
żesz podziwiać zapierającą 
dech w piersiach florę i faunę.

Naama Bay
To turystyczne centrum Sharm el Sheikh, uro-
kliwie położone naprzeciwko wysypy Tiran. 
Wzdłuż miejskiej promenady rozciągają się 
szisza bary, restauracje i dyskoteki. Rodzinom 
z małymi podróżnikami polecamy odwie-
dzenie Cleopark, rewelacyjnego aquaparku, 
w którym czeka wiele ciekawych atrakcji dla 

dużych i małych. W dzielnicy Hadaba zwie-
dzicie delfinarium, a tuż obok jest Alf Leila Wa 
Leila – park rozrywki, który przeniesie Was do 
baśni Szeherezady. Na aktywnych czekają tu 
korty tenisowe, trasy dla quadów, rowerów, 
a na romantyczne wieczory polecamy prze-
jażdżkę konno lub na wielbłądzie w blasku 
zachodzącego słońca. 
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SHARM EL SHEIKH

394 OTIUM HOTEL AMPHORAS 5 X X X X 2-14 2-4

396 REHANA ROYAL BEACH 5 X X X X 2-15 2-7

398 JAZ MIRABEL BEACH 5 X X X X 2-13

399 RIXOS SHARM EL SHEIKH 5 X X X 2-13

400 ALBATROS ROYAL MODERNA 5 X X X X 2-14

401 ALBATROS AQUA PARK SHARM 5 X X X 2-14

402 PARROTEL AQUA PARK RESORT SSH 4 X X X 2-14 2-7

403 ALBATROS AQUA BLU RESORT 4 X X X 2-14

●● Otium Hotel Amphoras

Albatros Aqua Park Sharm

Rixos Sharm El Sheikh
Rehana Royal Beach
Jaz Mirabel Beach

●● Albatros Aqua Blu Resort

Tiran

Parrotel Aqua Park Resort SSH 

Albatros Royal Moderna 

M o r z e  C z e r w o n e

SHARM EL SHEIKH

Golf, lodowisko i wyszukane 
drinki

Jeśli ktoś lubi grać w golfa i pić wyszukane 
drinki w modnych barach, powinien odwiedzić 

ekskluzywną dzielnicę Shark Bay. Znajduje 
się tutaj wielkie pole golfowe jakby żywcem 
przeniesione z Kalifornii. Niedaleko leży Soho 
Square – centrum rozrywkowe, w którym 
jest lodowisko, kręgielnia z sześcioma torami, 
wesołe miasteczko i niezliczone bary. Wyskocz 
również do „lodowego baru” – panuje tam 

temperatura -5°C, a drinki podają w szklan-
kach zrobionych z lodu. Przy temperaturze 

na zewnątrz 40°C to niezapomniane przeżycie. 
Wieczorem oczywiście bar albo klub. Co noc kilka 

tysięcy ludzi tańczy tu do muzyki puszczanej przez 
sprowadzanych z Europy najlepszych didżejów.

Podwodny świat
Nieopodal Sharm el Sheikh rozciąga 
się niezwykły morski park narodo-
wy Ras Mohammed o po-
wierzchni 460 km2. Obejmuje 
południową część Półwyspu 
Synaj, wody przybrzeżne 
oraz dwie wyspy Tiran 
i Sanafir. Jedna z wytyczo-
nych w parku tras pozwala 
podziwiać porastające 
brzeg wiecznie zielone 
drzewa i krzewy mangrowe. 
Na terenie można oglądać też 
można piękne rafy koralowe, 
zamieszkane przez wiele gatun-
ków ryb, oraz kolonie koralowców 
i ukwiałów.

ulubione
miejsca

LISTA 
HOTELI

393393coralove lato

O_366-375 Philo Egipt.indd   393 30/11/2018   13:38

393



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 6 barów, room 
service, pralnia, 2 sale konferencyjne, 6 basenów 
odkrytych, 3 zjeżdżalnie wodne. 
Zróżnicowany program animacyjny dla dzieci 
oraz ciekawe zaplecze rekreacyjno-sportowe 
dla osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, żwirowa z pomostem, 
ok. 300 m długości. Skała koralowa przy wejściu 
do morza. Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane są w 25 blokach i aneksie. 
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, 
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/herba-
ty, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os. 
 ∞ rodzinne dla max 5 os.
 ∞  chalet dla max 6 os.
 ∞ suity dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 2 restauracje à la carte, 
6 barów
All Inclusive 
 ∞  śniadanie,  późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  przekąski, lody
 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

 ∞  pakiety urodzinowe
Restauracje à la carte:
 ∞  włoska
 ∞ orientalna

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia
 ∞  rzutki
 ∞ tenis stołowy
 ∞  siatkówka plażowa
 ∞ aerobik
 ∞ animacje
 ∞  2 korty tenisowe
 ∞  sauna
 ∞ jacuzzi
 ∞ łaźnia turecka
 ∞ masaż 
 ∞ centrum SPA
 ∞ salon piękności
 ∞  sporty wodne na plaży
 ∞ centrum nurkowe
 ∞  bilard

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  brodzik
 ∞   animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-14 lat
 ∞  plac zabaw
 ∞  menu dla dzieci i krzesełka w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

OTIUM HOTEL AMPHORAS
Ten przestronny hotel to idealne miejsce na spędzenie fascynującego, ro-
dzinnego urlopu w niepowtarzalnej atmosferze i bliskości krystalicznych 
wód Morza Czerwonego. Turkusowe morze, centrum SPA oraz zaplecze 
rekreacyjno-sportowe sprawią, że czas spędzony tutaj będzie wyjątkowy.

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat 
2. dziecko do 4 lat

 Lokalizacja:

Um El Sid Cliff,  
7 km od Sharm El Sheikh, 
20 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.
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Przykładowy pokój

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 6 barów, room 
service, pralnia, 2 sale konferencyjne, 6 basenów 
odkrytych, 3 zjeżdżalnie wodne. 
Zróżnicowany program animacyjny dla dzieci 
oraz ciekawe zaplecze rekreacyjno-sportowe 
dla osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, żwirowa z pomostem, 
ok. 300 m długości. Skała koralowa przy wejściu 
do morza. Parasole, leżaki, ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane są w 25 blokach i aneksie. 
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, 
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/herba-
ty, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os. 
 ∞ rodzinne dla max 5 os.
 ∞  chalet dla max 6 os.
 ∞ suity dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, 2 restauracje à la carte, 
6 barów
All Inclusive 
 ∞  śniadanie,  późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  przekąski, lody
 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

 ∞  pakiety urodzinowe
Restauracje à la carte:
 ∞  włoska
 ∞ orientalna

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia
 ∞  rzutki
 ∞ tenis stołowy
 ∞  siatkówka plażowa
 ∞ aerobik
 ∞ animacje
 ∞  2 korty tenisowe
 ∞  sauna
 ∞ jacuzzi
 ∞ łaźnia turecka
 ∞ masaż 
 ∞ centrum SPA
 ∞ salon piękności
 ∞  sporty wodne na plaży
 ∞ centrum nurkowe
 ∞  bilard

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  brodzik
 ∞   animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-14 lat
 ∞  plac zabaw
 ∞  menu dla dzieci i krzesełka w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

OTIUM HOTEL AMPHORAS
Ten przestronny hotel to idealne miejsce na spędzenie fascynującego, ro-
dzinnego urlopu w niepowtarzalnej atmosferze i bliskości krystalicznych 
wód Morza Czerwonego. Turkusowe morze, centrum SPA oraz zaplecze 
rekreacyjno-sportowe sprawią, że czas spędzony tutaj będzie wyjątkowy.

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat 
2. dziecko do 4 lat

 Lokalizacja:

Um El Sid Cliff,  
7 km od Sharm El Sheikh, 
20 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin

6 
os.
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2008 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 4 bary, room 
service, 3 sale konferencyjne, pralnia, sejf 
w recepcji, 8 basenów odkrytych, aquapark. 
Ciekawy program animacyjny oraz atrakcyj-
ne zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób 
aktywnych. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
500 m długości. Przy plaży pomost. Parasole, 
leżaki, materace i ręczniki, beach bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym, w bun-
galowach i na terenie hotelu Rehana Royal 
Prestige. Wyposażone w klimatyzację centralną, 
sejf, minibar, zestaw do kawy/herbaty, telefon, 
TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe max dla 4 os.
 ∞  rodzinne max dla 4 os.
 ∞  superior dla max 4 os.
 ∞  royal suity dla max 4 os.
 ∞  executive dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 4 à la carte, 4 bary
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad
 ∞ kolacja, późny posiłek
 ∞  przekąski, lody, podwieczorek

 ∞  lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
 ∞  pakiety urodzinowe i dla nowożeńców

Restauracje à la carte:  włoska, orientalna, azja-
tycka, owoce morza 
All Inclusive (24h)

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne
 ∞  Kawiarenka internetowa płatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia
 ∞ miniboisko do piłki nożnej
 ∞ aerobik
 ∞  tenis stołowy
 ∞  kort tenisowy
 ∞  siatkówka plażowa
 ∞  dyskoteka, animacje
 ∞  salon piękności
 ∞ centrum SPA i talasoterapii
 ∞ masaż, sauna
 ∞ łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞  bilard
 ∞ cymbergaj
 ∞  centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  zajęcia w miniklubie dla dzieci  
w wieku 5-12 lat

 ∞  plac zabaw
 ∞  animacje
 ∞  3 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne
 ∞  krzesełka i menu dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

REHANA ROYAL BEACH
Wakacyjny raj dla amatorów nurkowania, rozkoszujących się pięknem 
rafy koralowej. Pierwsze szlify w aqualungu można zdobyć w centrum 
nurkowym pod okiem instruktorów. Hotel z rozległym zielonym ogro-
dem zapewnia swoim Gościom idealne warunki do relaksu i odpoczynku. 

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

W północno-wschodniej 
dzielnicy, nad zatoką Nabq Bay, 
20 km od Naama Bay,  
7 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 15 lat 
2. dziecko do 7 lat

Przykładowy pokój

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2008 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 4 bary, room 
service, 3 sale konferencyjne, pralnia, sejf 
w recepcji, 8 basenów odkrytych, aquapark. 
Ciekawy program animacyjny oraz atrakcyj-
ne zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób 
aktywnych. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
500 m długości. Przy plaży pomost. Parasole, 
leżaki, materace i ręczniki, beach bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym, w bun-
galowach i na terenie hotelu Rehana Royal 
Prestige. Wyposażone w klimatyzację centralną, 
sejf, minibar, zestaw do kawy/herbaty, telefon, 
TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe max dla 4 os.
 ∞  rodzinne max dla 4 os.
 ∞  superior dla max 4 os.
 ∞  royal suity dla max 4 os.
 ∞  executive dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 4 à la carte, 4 bary
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad
 ∞ kolacja, późny posiłek
 ∞  przekąski, lody, podwieczorek

 ∞  lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
 ∞  pakiety urodzinowe i dla nowożeńców

Restauracje à la carte:  włoska, orientalna, azja-
tycka, owoce morza 
All Inclusive (24h)

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne
 ∞  Kawiarenka internetowa płatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia
 ∞ miniboisko do piłki nożnej
 ∞ aerobik
 ∞  tenis stołowy
 ∞  kort tenisowy
 ∞  siatkówka plażowa
 ∞  dyskoteka, animacje
 ∞  salon piękności
 ∞ centrum SPA i talasoterapii
 ∞ masaż, sauna
 ∞ łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞  bilard
 ∞ cymbergaj
 ∞  centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  zajęcia w miniklubie dla dzieci  
w wieku 5-12 lat

 ∞  plac zabaw
 ∞  animacje
 ∞  3 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne
 ∞  krzesełka i menu dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

REHANA ROYAL BEACH
Wakacyjny raj dla amatorów nurkowania, rozkoszujących się pięknem 
rafy koralowej. Pierwsze szlify w aqualungu można zdobyć w centrum 
nurkowym pod okiem instruktorów. Hotel z rozległym zielonym ogro-
dem zapewnia swoim Gościom idealne warunki do relaksu i odpoczynku. 

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

W północno-wschodniej 
dzielnicy, nad zatoką Nabq Bay, 
20 km od Naama Bay,  
7 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 15 lat 
2. dziecko do 7 lat

Przykładowy pokój

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na 
www.coraltravel.pl
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RIXOS SHARM EL SHEIKH
Wysokiej klasy imponujący kompleks hotelowy składający się z  kilku 
basenów, rewelacyjnego centrum SPA, rozbudowanego zaplecza re-
kreacyjno-sportowego oraz znakomitej kuchni serwowanej w restau-
racjach.

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Nabq Bay,  
25 km od Naama Bay,  
7 km od lotniska 

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 8 restauracji, bary, room 
service, pralnia, sala konferencyjna, 7 basenów 
odkrytych, 3 zjeżdżalnie w aquaparku.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-
-żwirowa, 330 m długości, skała koralowa przy 
wejściu do morza. Parasole, leżaki i ręczniki.

POKOJE
W budynku głównym i 17 aneksach. 
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, zestaw do kawy/herbaty, TV, telefon, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  superior dla max 3 os.
∞  deluxe dla max 4 os.
∞  rodzinne dla max 4 os.
∞  junior suite dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 7 à la carte, bary, shisha corner 
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja oraz 

późny posiłek,  przekąski, podwieczorek i lody
∞  lokalne i wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe, 
∞ soki ze świeżych owoców
∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:  włoska, chińska, sushi, 
owoce morza, orientalna, indyjska, turecka

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞  Wi-Fi w pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia,   aerobik, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞  tenis stołowy, rzutki, bilard,  siatkówka plażowa
∞  2 korty tenisowe, miniboisko do piłki nożnej
∞  dyskoteka,  animacje
∞  salon piękności, centrum SPA, masaż
∞  centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  animacje w miniklubie dla dzieci w wieku 

4-12 lat
∞  2 place zabaw,  3 brodziki
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  możliwość wypożyczenia wózka
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat i opiekunka

Przykładowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
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JAZ MIRABEL BEACH
Rozległy kompleks hotelowy położony bezpośrednio przy plaży. Smaczna 
kuchnia, centrum SPA oraz kompleks 4 basenów i 5 zjeżdżalni wodnych to 
tylko niektóre atrakcje, które sprawią, że urlop w tym hotelu będzie nieza-
pomniany.

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Nabq Bay,  
25 km od Naama Bay,  
11 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony 2013 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 7 barów, sala 
konferencyjna, 4 baseny odkryte, 5 zjeżdżalni 
w aquaparku. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 250 m 
długości. Parasole, leżaki, ręczniki, beach bar. 
Przejście na plażę przez promenadę. Skała kora-
lowa przy wejściu do morza. 

POKOJE
W kilku budynkach. Wyposażone w klimatyza-
cję centralną, minibar, łazienkę, telefon,TV, sejf, 
balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  superior dla max 3 os.
 ∞  rodzinne superior dla max 4 os.
 ∞  suite dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 7 barów
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  przekąski, podwieczorek i lody
 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

Restauracje à la carte:  włoska, azjatycka, orientalna 

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne
 ∞  Wi-Fi w pokojach płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia,   aerobik, sauna, jacuzzi
 ∞   bilard, tenis stołowy,  kort tenisowy
 ∞  koszykówka, siatkówka plażowa
 ∞  miniboisko do piłki nożnej
 ∞ centrum nurkowe
 ∞  animacje,  dyskoteka
 ∞  centrum SPA, salon piękności, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞   animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12
 ∞  plac zabaw,  2 brodziki,  2 zjeżdżalnie wodne
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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RIXOS SHARM EL SHEIKH
Wysokiej klasy imponujący kompleks hotelowy składający się z  kilku 
basenów, rewelacyjnego centrum SPA, rozbudowanego zaplecza re-
kreacyjno-sportowego oraz znakomitej kuchni serwowanej w restau-
racjach.

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 13 lat

 Lokalizacja:

Nabq Bay,  
25 km od Naama Bay,  
7 km od lotniska 

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 8 restauracji, bary, room 
service, pralnia, sala konferencyjna, 7 basenów 
odkrytych, 3 zjeżdżalnie w aquaparku.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-
-żwirowa, 330 m długości, skała koralowa przy 
wejściu do morza. Parasole, leżaki i ręczniki.

POKOJE
W budynku głównym i 17 aneksach. 
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, zestaw do kawy/herbaty, TV, telefon, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞  superior dla max 3 os.
∞  deluxe dla max 4 os.
∞  rodzinne dla max 4 os.
∞  junior suite dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 7 à la carte, bary, shisha corner 
Ultra All Inclusive (24h)
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja oraz 

późny posiłek,  przekąski, podwieczorek i lody
∞  lokalne i wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe, 
∞ soki ze świeżych owoców
∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:  włoska, chińska, sushi, 
owoce morza, orientalna, indyjska, turecka

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞  Wi-Fi w pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia,   aerobik, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞  tenis stołowy, rzutki, bilard,  siatkówka plażowa
∞  2 korty tenisowe, miniboisko do piłki nożnej
∞  dyskoteka,  animacje
∞  salon piękności, centrum SPA, masaż
∞  centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  animacje w miniklubie dla dzieci w wieku 

4-12 lat
∞  2 place zabaw,  3 brodziki
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  możliwość wypożyczenia wózka
∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat i opiekunka

Przykładowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
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Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2017 r.
Na terenie hotelu: 8 barów, restauracje, room 
service, pralnia, kompleks basenów, 
59 zjeżdżalni w aquaparku.

PLAŻA
1 km od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
250 m długości. Do plaży kursuje bus hotelowy. 
Parasole, leżaki, ręczniki. Skała koralowa przy 
zejściu do morza.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynkach aneks. 
Wyposażone w klimatyzację, sejf, TV, telefon, 
minibar, zestaw do kawy/herbaty, łazienkę, 
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
3 restauracje, restauracja z przekąskami, 8 barów
All Inclusive 
∞ wczesne śniadanie, śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: orientalna, marokańska 

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  animacje, dyskoteka
∞ siłownia, aerobik
∞ tenis stołowy, bilard
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ minigolf, kort tenisowy, boccia
∞ centrum SPA, masaż
∞ sauna, łaźnia turecka, jacuzzi, salon piękności
∞ centrum nurkowe, sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia dla dzieci w miniklubie 

w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw, brodziki, 29 zjeżdżalni wodnych
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat 

ALBATROS AQUA PARK SHARM 
Położony na bardzo dużym terenie, z jednym z największych aquaparków 
w Sharm el Sheikh. Wspaniały wybór dla wszystkich amatorów wodnych 
zabaw. Na gości czeka kilka restauracji z pysznym jedzeniem i przekąskami 
między zabawami na zjeżdżalniach. 

 Lokalizacja:

Hadaba, 19 km od lotniska

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

SPRAWDŹ 
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

59
zjeżdżalni

ALL INCLUSIVE
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ALBATROS ROYAL MODERNA
Przepiękne miejsce na udane wakacje wspólnie z rodziną. Polecany dla osób 
ceniących sobie ciszę i spokój. Szczególnie dla dzieci największą atrakcją 
będzie park wodny z wieloma zjeżdżalniami, duży basen a na hotelowej 
plaży możemy skorzystać z możliwości nurkowania wśród rafy koralowej.

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

Nabq Bay,  
20 km od Naama Bay,  
16 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2003 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, duży basen, 
pralnia, aquapark, room service.

PLAŻA
przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 500 m 
długości, Parasole, leżaki, ręczniki. Na plaży 
pomost.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon, minibar, 
sejf, zestaw do kawy/herbaty, łazienkę, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 2 os.
∞  rodzinne dla max 4 os.
∞  junior suity

WYŻYWIENIE
 restauracje, bary
All Inclusive 
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

późny posiłek, 
∞  przekąski, podwieczorek, lody
∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, aerobik
∞  tenis stołowy,  minigolf
∞  miniboisko do piłki nożnej
∞  animacje
∞  centrum SPA, salon piękności, sauna, łaźnia 

turecka, masaż, jacuzzi
∞  kort tenisowy,  siatkówka plażowa
∞  sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞  brodzik,  plac zabaw
∞ kino
∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞  opiekunka,  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

ALL INCLUSIVE

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2017 r.
Na terenie hotelu: 8 barów, restauracje, room 
service, pralnia, kompleks basenów, 
59 zjeżdżalni w aquaparku.

PLAŻA
1 km od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 
250 m długości. Do plaży kursuje bus hotelowy. 
Parasole, leżaki, ręczniki. Skała koralowa przy 
zejściu do morza.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynkach aneks. 
Wyposażone w klimatyzację, sejf, TV, telefon, 
minibar, zestaw do kawy/herbaty, łazienkę, 
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
3 restauracje, restauracja z przekąskami, 8 barów
All Inclusive 
∞ wczesne śniadanie, śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: orientalna, marokańska 

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  animacje, dyskoteka
∞ siłownia, aerobik
∞ tenis stołowy, bilard
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ minigolf, kort tenisowy, boccia
∞ centrum SPA, masaż
∞ sauna, łaźnia turecka, jacuzzi, salon piękności
∞ centrum nurkowe, sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia dla dzieci w miniklubie 

w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw, brodziki, 29 zjeżdżalni wodnych
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat 

ALBATROS AQUA PARK SHARM 
Położony na bardzo dużym terenie, z jednym z największych aquaparków 
w Sharm el Sheikh. Wspaniały wybór dla wszystkich amatorów wodnych 
zabaw. Na gości czeka kilka restauracji z pysznym jedzeniem i przekąskami 
między zabawami na zjeżdżalniach. 

 Lokalizacja:

Hadaba, 19 km od lotniska

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ WIFI GRATIS

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

SPRAWDŹ 
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

59
zjeżdżalni

ALL INCLUSIVE
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracje, 8 barów, kom-
pleks 17 basenów, aquapark z 52 zjeżdżalniami, 
sala konferencyjna.

PLAŻA
400 m od hotelu, prywatna z pomostem, piasz-
czysta. 450 m długości. Parasole, leżaki, ręczni-
ki. Do plaży kursuje bus hotelowy.

POKOJE
W kilkunastu budynkach. Wyposażone w kli-
matyzację, sejf, TV, telefon, minibar, zestaw do 
kawy/herbaty, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞  rodzinne dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, restauracja azjatycka, 
restauracja śródziemnomorska, restauracja 
włoska, 8 barów
All Inclusive 
 ∞  wczesne śniadanie, śniadanie, obiad, przekąski, 
podwieczorek, lody, kolacja, późny posiłek

 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
 ∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, aerobik, sauna
 ∞  tenis stołowy,  siatkówka plażowa
 ∞  bilard, boccia, minigolf
 ∞  miniboisko do piłki nożnej
 ∞  centrum SPA, masaż, łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞  salon piękności
 ∞  animacje,  dyskoteka
 ∞  sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  brodziki, aquapark z 35 zjeżdżalniami, plac zabaw
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat,  opiekunka
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

ALBATROS AQUA BLU RESORT
Na terenie hotelu znajduje się jeden z największych aquaparków w Sharm 
El Sheikh z ponad 50 zjeżdżalniami i kompleksem basenów, gdzie dobrą 
zabawę znajdą zarówno mali jak i duzi podróżnicy. Na dzieci czekają tu 
również brodziki, miniklub i bogaty program animacyjny.

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

2 km od Sharm el Sheikh, 
10 km od Naama Bay,  
18 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

52
zjeżdżalnie

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 5 barów, room 
service, pralnia, 2 baseny odkryte, sala konfe-
rencyjna, 25 zjeżdżalni wodnych w aquaparku. 

PLAŻA
900 m od hotelu, prywatna z pomostem, piasz-
czysta, 220 m długości. Skała koralowa przy zej-
ściu do morza. Do plaży kursuje bus hotelowy. 
Przejście do plaży przez ulicę. Parasole, leżaki, 
ręczniki, beach bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w 9 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, mini-
bar, sejf, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.
 ∞  superior dla max 4 os.
 ∞  rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 2 restauracje, 5 barów
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  przekąski, podwieczorek, lody
 ∞  lokalne napoje lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  aerobik, siłownia,  jacuzzi
 ∞  tenis stołowy, rzutki,  bilard
 ∞  siatkówka plażowa,  miniboisko do piłki nożnej
 ∞  animacje
 ∞  salon piękności, centrum SPA, sauna, masaż
 ∞  centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i miniklub dla dzieci w wieku 6-12 lat
 ∞  brodzik, 16 zjeżdżalni wodnych w aquaparku
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat i  opiekunka

PARROTEL AQUA PARK 
RESORT SSH

Położony na rozłożystym terenie polecany jest głównie na rodzinne waka-
cje oraz dla miłośników wodnych atrakcji, na których czeka duży aquapark. 
Piękny ogród oraz infrastruktura sportowo-rekreacyjna to atuty tego hotelu.

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat 
2. dziecko do 7 lat

 Lokalizacja:

Nabq Bay,  
25 km od Naama Bay,  
15 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

25
zjeżdżalni

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracje, 8 barów, kom-
pleks 17 basenów, aquapark z 52 zjeżdżalniami, 
sala konferencyjna.

PLAŻA
400 m od hotelu, prywatna z pomostem, piasz-
czysta. 450 m długości. Parasole, leżaki, ręczni-
ki. Do plaży kursuje bus hotelowy.

POKOJE
W kilkunastu budynkach. Wyposażone w kli-
matyzację, sejf, TV, telefon, minibar, zestaw do 
kawy/herbaty, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞  rodzinne dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, restauracja azjatycka, 
restauracja śródziemnomorska, restauracja 
włoska, 8 barów
All Inclusive 
 ∞  wczesne śniadanie, śniadanie, obiad, przekąski, 
podwieczorek, lody, kolacja, późny posiłek

 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
 ∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, aerobik, sauna
 ∞  tenis stołowy,  siatkówka plażowa
 ∞  bilard, boccia, minigolf
 ∞  miniboisko do piłki nożnej
 ∞  centrum SPA, masaż, łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞  salon piękności
 ∞  animacje,  dyskoteka
 ∞  sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  brodziki, aquapark z 35 zjeżdżalniami, plac zabaw
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat,  opiekunka
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

ALBATROS AQUA BLU RESORT
Na terenie hotelu znajduje się jeden z największych aquaparków w Sharm 
El Sheikh z ponad 50 zjeżdżalniami i kompleksem basenów, gdzie dobrą 
zabawę znajdą zarówno mali jak i duzi podróżnicy. Na dzieci czekają tu 
również brodziki, miniklub i bogaty program animacyjny.

ALL INCLUSIVE

 ∞ ALL INCLUSIVE 

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

2 km od Sharm el Sheikh, 
10 km od Naama Bay,  
18 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

52
zjeżdżalnie

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

403403coralove lato

E
G

IP
T

 | 
S

h
a

rm
 E

l S
h

e
ik

h

O_368-409_EGIPT_2019_vo_03.indd   403 27/11/2018   17:51

403



Marsa Alam
KULTURA | ROZRYWKA | TRADYCJA

Sezon trwa tu cały rok, a tutejsze bogactwo 
zachwycających raf koralowych oplatających wraki 
podwodnych statków, skarby podwodnego świata, 
lazurowe, ciepłe morze, piękna słoneczna pogoda, 
nowoczesne i świetnie wyposażone hotele kuszące 
basenami, kompleksami sportowymi, restauracjami 
i dyskotekami od lat przyciągają tu turystów 
z całego świata.

Pustynne skarby
Marsa Alam jest idealnym miejscem dla turystów zafascynowanych 
pustynią. Na śmiałków czekają tu ekstremalne sporty: safari na quadach 
lub wielbłądach. Równie dużo emocji może przynieść wizyta u Beduinów 
lub zwiedzanie Parku Narodowego Wadi El Gimal, czyli doliny wielbłądów. 
Kiedyś była ona znaczącym szlakiem handlowym, na którym odnaleźć 
można wiele śladów historycznych – stacje karawan z czasów rzymskich, 
grobowce, czy ślady plemienia Bleemey, czyli przodków Beduinów.
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Ramzes II 
To najwybitniejszy z władców starożytnego Egiptu. Pod-

czas swego panowania doprowadził kraj do rozkwitu. Był 
współtwórcą pierwszego w historii traktatu pokojowego, 

zawartego pomiędzy dwiema ówczesnymi potęgami 
militarnymi: Egiptem i Hetytami. 

Przesłanie sprzed  
tysięcy lat
Nieopodal Marsa Alam znajdują się ruiny portu Myos 
Hormos, gdzie można zobaczyć rzymskie artefakty 
oraz około 200 tablic z hieroglifami, które ozdabiają 
klif w Wadi Hammamat. Wiele z tych obrazów ma 
ponad cztery tysiące lat. Przedstawiają one łodzie 
pływające po Nilu. Wadi Hammamat słynie także 
z kamienia bekheny – zielonej skały, w czasach staro-
żytnych uważanej za świętą.

Śladami faraonów
Beztroski wypoczynek w Marsa Alam można połączyć ze zwiedzaniem zabytków 
starożytnego Egiptu z epoki faraonów. Polecamy wycieczkę do starożytnych Teb, czyli 
kompleksu świątynnego Amona w Karnaku - dziś największego muzeum świata na 
świeżym powietrzu, Doliny Królów i Królowych oraz najbardziej intrygującej świątyni 
znajdującej się na zachodnim brzegu Nilu – Świątyni pierwszej kobiety Faraona – 
Królowej Hatszepsut. 
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MARSA ALAM

406 JAZ GRAND RESORT 5 X X X 2-14

407 ALBATROS SEA WORLD MARSA ALAM 5 X X X X 2-14

408 ONATTI BEACH RESORT MARSA ALAM 4 X X X X 2-14

409 HILTON MARSA ALAM NUBIAN 5 X 2-14

●● Hilton Marsa Alam Nubian

Al-Kusajr

Marsa Alam

●● Jaz Grand Resort

●● Albatros Sea World  
Marsa Alam

●● Onatti Beach Resort  
Marsa Alam
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Ramzes II 
To najwybitniejszy z władców starożytnego Egiptu. Pod-

czas swego panowania doprowadził kraj do rozkwitu. Był 
współtwórcą pierwszego w historii traktatu pokojowego, 

zawartego pomiędzy dwiema ówczesnymi potęgami 
militarnymi: Egiptem i Hetytami. 

Przesłanie sprzed  
tysięcy lat
Nieopodal Marsa Alam znajdują się ruiny portu Myos 
Hormos, gdzie można zobaczyć rzymskie artefakty 
oraz około 200 tablic z hieroglifami, które ozdabiają 
klif w Wadi Hammamat. Wiele z tych obrazów ma 
ponad cztery tysiące lat. Przedstawiają one łodzie 
pływające po Nilu. Wadi Hammamat słynie także 
z kamienia bekheny – zielonej skały, w czasach staro-
żytnych uważanej za świętą.

Śladami faraonów
Beztroski wypoczynek w Marsa Alam można połączyć ze zwiedzaniem zabytków 
starożytnego Egiptu z epoki faraonów. Polecamy wycieczkę do starożytnych Teb, czyli 
kompleksu świątynnego Amona w Karnaku - dziś największego muzeum świata na 
świeżym powietrzu, Doliny Królów i Królowych oraz najbardziej intrygującej świątyni 
znajdującej się na zachodnim brzegu Nilu – Świątyni pierwszej kobiety Faraona – 
Królowej Hatszepsut. 

S
T

A
N

D
A

R
D

A
LL

 I
N

C
LU

S
IV

E

P
R

Z
Y

 P
L

A
Ż

Y

Z
J

E
Ż

D
Ż

A
LN

IE

W
IF

I G
R

A
T

IS

1.
 D

Z
IE

C
K

O
 P

O
B

Y
T

  
W

 H
O

T
E

LU
 G

R
A

T
IS

2
. D

Z
IE

C
K

O
 P

O
B

Y
T

  
W

 H
O

T
E

LU
 G

R
A

T
IS

MARSA ALAM

406 JAZ GRAND RESORT 5 X X X 2-14

407 ALBATROS SEA WORLD MARSA ALAM 5 X X X X 2-14

408 ONATTI BEACH RESORT MARSA ALAM 4 X X X X 2-14

409 HILTON MARSA ALAM NUBIAN 5 X 2-14

●● Hilton Marsa Alam Nubian

Al-Kusajr

Marsa Alam

●● Jaz Grand Resort

●● Albatros Sea World  
Marsa Alam

●● Onatti Beach Resort  
Marsa Alam
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ALBATROS SEA WORLD 
MARSA ALAM 

Nowo otwarty hotel tuż przy plaży zaprasza przede wszystkim rodziny 
z dziećmi i aktywnych turystów. Dla nich przygotowano zjeżdżalnie wodne, 
kompleks basenów, mini klub i plac zabaw. 

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

110 km od Marsa Alam, 
60 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2018 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 4 bary, 
kompleks basenów, 4 zjeżdżalnie wodne. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon, 
minibar, sejf, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ rodzinne
∞ junior suity
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, włoska, niemiecka, chińska, 
4 bary, shisha corner 
All Inclusive 
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

przekąski, lody, późny posiłek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, aerobik
∞ miniboisko do piłki nożnej, kort tenisowy
∞ siatkówka plażowa, minigolf
∞ animacje, rzutki, boccia, bilard
∞ centrum SPA, masaż, jacuzzi, sauna
∞ salon piękności, łaźnia turecka
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ 3 brodziki, plac zabaw, zjeżdżalnie wodne
∞ krzesełko dla dziecka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat 

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE AQUAFUN

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

407407coralove lato
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r. odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 4 bary, sala kon-
ferencyjna, room service, pralnia, basen odkryty. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysta, 
150 m długości. Parasole, leżaki, ręczniki. Skała 
koralowa przy wejściu do morza.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym i 42 
bungalowach. Wyposażone w klimatyzację, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 4 os.
 ∞  rodzinne dla max. 5 os.

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 4 bary
All Inclusive 
 ∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski
 ∞  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
 ∞  pakiety urodzinowe

Restauracje à la carte:  śródziemnomorska, 
włoska, grill-owoce morza

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne
 ∞  Wi-Fi w pokojach płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia, animacje,  siatkówka plażowa
 ∞  tenis stołowy,  bilard,  kort tenisowy, rzutki
 ∞  salon piękności, centrum SPA, masaż, sauna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie (dzieci 4-12 lat)
 ∞  plac zabaw, brodzik
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞  możliwość wypożyczenia wózka
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka 

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ WIFI GRATIS

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

ok. 7 km od Port Ghalib, 
ok. 65 km Marsa Alam, 
10 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



JAZ GRAND RESORT
Niewątpliwą zaletą hotelu jest jego lokalizacja – można tu znaleźć spokój 
i prywatność a przylegająca do hotelu plaża z pomostem to idealne miejsce 
na rodzinne wieczorne spacery. Na osoby aktywne czeka centrum SPA, 
siłownia oraz ciekawa oferta sportowo rekreacyjna.

Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.
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ALBATROS SEA WORLD 
MARSA ALAM 

Nowo otwarty hotel tuż przy plaży zaprasza przede wszystkim rodziny 
z dziećmi i aktywnych turystów. Dla nich przygotowano zjeżdżalnie wodne, 
kompleks basenów, mini klub i plac zabaw. 

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ ZJEŻDŻALNIE

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

110 km od Marsa Alam, 
60 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2018 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 4 bary, 
kompleks basenów, 4 zjeżdżalnie wodne. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon, 
minibar, sejf, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ rodzinne
∞ junior suity
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, włoska, niemiecka, chińska, 
4 bary, shisha corner 
All Inclusive 
∞  śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, 

przekąski, lody, późny posiłek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, aerobik
∞ miniboisko do piłki nożnej, kort tenisowy
∞ siatkówka plażowa, minigolf
∞ animacje, rzutki, boccia, bilard
∞ centrum SPA, masaż, jacuzzi, sauna
∞ salon piękności, łaźnia turecka
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat
∞ 3 brodziki, plac zabaw, zjeżdżalnie wodne
∞ krzesełko dla dziecka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat 

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE AQUAFUN

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat
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HILTON MARSA ALAM NUBIAN
Hotel z rozległym terenem rekreacyjnym stanowi połączenie luksusu z natu-
rą czyli pięknym morzem. Znajdziemy tu miniklub z placem zabaw dla dzieci, 
którym maluchy będą zachwycone. Na dorosłych czekają animacje, centrum 
nurkowe i salon piękności, a w restauracji à la carte wyborna kuchnia.

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

28 km od port Ghalib, 
35 km od Marsa Alam, 
30 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2011 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 7 barów, 
pralnia, sejf w recepcji, 4 baseny odkryte. 

PLAŻA
700 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwi-
rowa, 200 m długości. Przejście do plaży przez 
ulicę. Do plaży kursuje bus hotelowy. Parasole, 
leżaki, materace i ręczniki, beach bar.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym i 23 anek-
sach. Wyposażone w klimatyzację centralną, 
sejf, minibar, zestaw do kawy/herbaty, telefon, 
TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞  deluxe dla max 4 os.
 ∞  suity dla max 4 os.
 ∞  rodzinne

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 7 barów 
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞  śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  przekąski, podwieczorek i lody
 ∞  lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
 ∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

Restauracje à la carte:  BBQ, międzynarodowa, 
owoce morza 
All Inclusive

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby i pokojach płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia
 ∞  tenis stołowy, rzutki, szachy,  bilard
 ∞  siatkówka plażowa, centrum nurkowe
 ∞  animacje
 ∞  salon piękności, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie (dzieci 4-12 lat)
 ∞  plac zabaw, brodzik
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2010 r. Odnowiony w 2018 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 4 bary, sala 
konferencyjna, minimarket, 2 baseny odkryte, 
4 zjeżdżalnie wodne, pralnia.

PLAŻA
Przy hotelu piaszczysta, prywatna. Na plaży 
molo. Parasole, leżaki, ręczniki. Wejście do 
morza piaszczyste. Blisko plaży skała koralowa.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym 
i budynkach anex i club. Wyposażone 
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, TV, 
telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 2 restauracje, 4 bary
All Inclusive 
∞  śniadanie, obiad, przekąski, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  włoska

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, bilard
∞ siatkówka plażowa, boccia, rzutki
∞ siłownia, water polo, centrum nurkowe
∞ masaż, salon piękności, sauna
∞ jacuzzi, łaźnia turecka

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw, 2 brodziki, 4 zjeżdżalnie wodne
∞ animacje i miniklub (4-7 lat)
∞ juniorklub (8-12 lat)
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat 

 ∞ ALL INCLUSIVE

 ∞ PRZY PLAŻY

 ∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

16 km od El Quseir,  
50 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

ALL INCLUSIVE

ONATTI BEACH RESORT 
MARSA ALAM

Hotel wybudowany w nubijskim stylu jest idealną propozycją dla osób chcą-
cych wypocząć nad szeroką i piaszczystą plażą.

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat
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HILTON MARSA ALAM NUBIAN
Hotel z rozległym terenem rekreacyjnym stanowi połączenie luksusu z natu-
rą czyli pięknym morzem. Znajdziemy tu miniklub z placem zabaw dla dzieci, 
którym maluchy będą zachwycone. Na dorosłych czekają animacje, centrum 
nurkowe i salon piękności, a w restauracji à la carte wyborna kuchnia.

 ∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 14 lat

 Lokalizacja:

28 km od port Ghalib, 
35 km od Marsa Alam, 
30 km od lotniska

SPRAWDŹ 
CENĘ



Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2011 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 7 barów, 
pralnia, sejf w recepcji, 4 baseny odkryte. 

PLAŻA
700 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwi-
rowa, 200 m długości. Przejście do plaży przez 
ulicę. Do plaży kursuje bus hotelowy. Parasole, 
leżaki, materace i ręczniki, beach bar.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym i 23 anek-
sach. Wyposażone w klimatyzację centralną, 
sejf, minibar, zestaw do kawy/herbaty, telefon, 
TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞  standardowe dla max 3 os.
 ∞  deluxe dla max 4 os.
 ∞  suity dla max 4 os.
 ∞  rodzinne

WYŻYWIENIE
 restauracja główna i 3 à la carte, 7 barów 
Ultra All Inclusive (24h)
 ∞  śniadanie, obiad, kolacja
 ∞  przekąski, podwieczorek i lody
 ∞  lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
 ∞  pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

Restauracje à la carte:  BBQ, międzynarodowa, 
owoce morza 
All Inclusive

INTERNET
 ∞  Wi-Fi w lobby i pokojach płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞  siłownia
 ∞  tenis stołowy, rzutki, szachy,  bilard
 ∞  siatkówka plażowa, centrum nurkowe
 ∞  animacje
 ∞  salon piękności, masaż

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞  animacje i zajęcia w miniklubie (dzieci 4-12 lat)
 ∞  plac zabaw, brodzik
 ∞  menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
 ∞  łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
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  Piękne plaże z białym, miękkim piaskiem 
  Najlepsza baza wypadowa, aby przemierzyć 
Saharę 

  Niezwykłe połączenie nowoczesności i orientu 
  Profesjonalne pola golfowe 
  Najprzyjemniejsze restauracje z owocami morza

POWODY, ABY ODWIEDZIĆ TUNEZJĘ

Libia
Algeria

TUNEZJA

MORZE ŚRÓDZIEMNE

MORZE ŚRÓDZIEMNE

JEBIL 
NATIONAL PARK

CHOTT

EL-JERID

Sousse

Hammamet

Kasserine

Matmata

Tatawin

Kairouan

Douz

Gafsa

Monastir

Bizerta

Gabes
Djerba

Zarzis

Tunis
Tabarka

Al-Kaf

Tozeur

Sfax

SAHARA

HAMMAMET | SOUSSE | MONASTIR 

MAHDIA | NABEUL

Tunezja
Perła Afryki

Tunezja kusi turystów urokiem tropikalnej roślin-
ności i saharyjskiego piasku. Wielowiekowa histo-
ria, gwarne bazary, białe domki ukryte w kwiatach 
jaśminu, radość życia mieszkańców oraz czarują-
cy turkus morza, któremu nie można się oprzeć.

miesiąc V VI VII VIII IX X

średnia temperatura  
powietrza w dzień 28° 33° 37° 36° 32° 26°

średnia temperatura wody 18° 22° 25° 27° 26° 23°

liczba godzin słonecznych 11 11 11 10 10 10
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413413coralove lato

Uroki kurortów i magia pustynnych krajobrazów.

Wszystkie dzieci
„Bo wszystkie dzieci nasze są” – głoszą 
słowa piosenki. Tunezyjczycy tej piosenki 
pewnie nie znają, ale zgodziliby się z nią 
w stu procentach. Dzieci to największy 
skarb tego kraju, otoczony szczególną 
opieką i szacunkiem. A o skarb ten dbają 
wszyscy dorośli. Choć w dość szczególny 
sposób, który polega głównie na rozpiesz-
czaniu latorośli. Mieszkańcy naszego regio-
nu świata, przyzwyczajeni do przestrzega-
nia określonych reguł wychowania, mogą 
odnieść wrażenie, że tamtejsze dzieci 
są ponad miarę rozpieszczane i niemal 
wszystko im wolno. Ale nie dziwcie się.
Gdy wejdą w dorosłe życie, przytłoczy 
je nadmiar nakazów i zakazów, który 
nam wydać się może równie zaskakujący 
jak ta dziecięca beztroska małych 
Tunezyjczyków. Stąd też dzieciństwo 
jest tu postrzegane jako czas zabawy 
i odkrywania świata.

Być kobietą w Tunezji
Dzięki wieloletniej polityce władz 
i pragmatycznej reakcji na zmiany 
zachodzące w świecie, pozycja kobiet jest 
tu zdecydowanie lepsza niż w innych kra-
jach muzułmańskich. Widać to szczególnie 
w dużych miastach i miejscowościach tu-
rystycznych, gdzie kobiety wykonują wiele 
niedostępnych im do niedawna zajęć. Są 
nie tylko urzędniczkami, recepcjonistka-
mi lub kelnerkami, ale też policjantkami, 
kierowcami, kierowniczkami sal w restau-
racjach, szefowymi zmian w hotelach, me-
nedżerkami, a ostatnio prężnymi kobietami 
biznesu prowadzącymi z sukcesem własne 
� rmy. A ubierając się do pracy (i nie tylko), 
znalazły kompromis między zachodnim 
stylem a muzułmańską tradycją. Jedną 
z największych zdobyczy tunezyjskich 
kobiet jest prawo do wniesienia pozwu 
o rozwód, które przez wieki przysługiwało 
jedynie mężczyznom.

coralove coralove latolato

nam wydać się może równie zaskakujący 
jak ta dziecięca beztroska małych 

Regionalne 
instrumenty 
są prawdzi-
wym dziełem 
sztuki. 
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Dumni potomkowie Berberów 
są wśród mieszkańców północnej Afryki 
najbardziej otwartymi na inne narody.
Otwarci i pragmatyczni
Tunezyjczycy już od dawna uważani są za najbardziej otwartą wobec kultury zachodniej na-
cję. Nie znaczy to, że podchodzą do niej bezkrytycznie. Są nastawieni przyjaźnie do innych, 
o ile ci okazują szacunek i otwartość. Tunezyjczycy znaleźli idealny balans między poszano-
waniem tradycji a otwarciem na zachodni świat. Mimo głębokiego przywiązania do religii 
muzułmańskiej i wielowiekowej tradycji, potra� li stać się jednym z najbardziej atrakcyjnych 
krajów tego regionu dla europejskich turystów.

Ręka Fatimy to motyw często 
wykorzystywany w pamiątkach.

Kraj pełen uśmiechu

 Czas przelotu: ok. 4 godz.
 Czas: -1 godz. w stosunku do czasu polskiego
 Podatek turystyczny: opłatę wnosi się w hotelu
 Waluta: dinar
 Religia: islam

DOBRZE WIEDZIEĆ

LUDZIE |  HISTORIA |  TRADYCJA |  OBYCZA JE

Tunezyjskie 
bazary kuszą 
egzotyką 
i kolorami. 

Wejdź gościu
Mieszkańcy Tunezji to również 
ludzie bardzo gościnni. Rewanżem 
za okazane im zainteresowanie, 
ciekawą rozmowę w czasie podró-
ży, może być nawet zaproszenie na 
rodzinny obiad, podczas którego 
będziecie mieli okazję spróbować 
tutejszych przepysznych potraw 
(w których z pewnością znajdziecie 
wpływy najprzeróżniejszych kuchni 
regionu Morza Śródziemnego) oraz 
miejscowego… wina. Tak, tak. Choć 
Tunezyjczycy to pobożni muzuł-
manie unikający alkoholu, szanują 
jednak potrzeby innych i zdają 
sobie sprawę, że Europejczyk 
lubi popić dobre jedzenie równie 
dobrym trunkiem. Jeśli więc znaj-
dziecie sposobność skosztowania 
tutejszego wina, zróbcie to koniecz-
nie. Będziecie bardzo pozytywnie 
zaskoczeni. Tunezyjczycy starają się 
dostosować swoją ofertę do przy-
zwyczajeń i oczekiwań innych nacji 
– jak pokazuje doświadczenie, to 
dopasowanie do turysty sprawdza 
się bardzo dobrze. 

Kawa na wiele sposobów
Drobnym, ale dobitnym przykładem tunezyjskiego pragmatyzmu, jest serwowanie 
kawy. Otóż dobra kawa, to taka jaką dokładnie życzy sobie zamawiający. Tunezyjczy-
cy nauczyli się przyrządzać ją na dziesiątki możliwych sposobów. Po włosku, francu-
sku, turecku? Proszę bardzo! A jeśli okażecie miejscowym trochę więcej zaintereso-
wania, to ta kawa może się okazać jedną z najlepszych, jaką piliście.
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413413coralove lato

Uroki kurortów i magia pustynnych krajobrazów.

Wszystkie dzieci
„Bo wszystkie dzieci nasze są” – głoszą 
słowa piosenki. Tunezyjczycy tej piosenki 
pewnie nie znają, ale zgodziliby się z nią 
w stu procentach. Dzieci to największy 
skarb tego kraju, otoczony szczególną 
opieką i szacunkiem. A o skarb ten dbają 
wszyscy dorośli. Choć w dość szczególny 
sposób, który polega głównie na rozpiesz-
czaniu latorośli. Mieszkańcy naszego regio-
nu świata, przyzwyczajeni do przestrzega-
nia określonych reguł wychowania, mogą 
odnieść wrażenie, że tamtejsze dzieci 
są ponad miarę rozpieszczane i niemal 
wszystko im wolno. Ale nie dziwcie się.
Gdy wejdą w dorosłe życie, przytłoczy 
je nadmiar nakazów i zakazów, który 
nam wydać się może równie zaskakujący 
jak ta dziecięca beztroska małych 
Tunezyjczyków. Stąd też dzieciństwo 
jest tu postrzegane jako czas zabawy 
i odkrywania świata.

Być kobietą w Tunezji
Dzięki wieloletniej polityce władz 
i pragmatycznej reakcji na zmiany 
zachodzące w świecie, pozycja kobiet jest 
tu zdecydowanie lepsza niż w innych kra-
jach muzułmańskich. Widać to szczególnie 
w dużych miastach i miejscowościach tu-
rystycznych, gdzie kobiety wykonują wiele 
niedostępnych im do niedawna zajęć. Są 
nie tylko urzędniczkami, recepcjonistka-
mi lub kelnerkami, ale też policjantkami, 
kierowcami, kierowniczkami sal w restau-
racjach, szefowymi zmian w hotelach, me-
nedżerkami, a ostatnio prężnymi kobietami 
biznesu prowadzącymi z sukcesem własne 
� rmy. A ubierając się do pracy (i nie tylko), 
znalazły kompromis między zachodnim 
stylem a muzułmańską tradycją. Jedną 
z największych zdobyczy tunezyjskich 
kobiet jest prawo do wniesienia pozwu 
o rozwód, które przez wieki przysługiwało 
jedynie mężczyznom.
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nam wydać się może równie zaskakujący 
jak ta dziecięca beztroska małych 

Regionalne 
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Magia orientalnych 
wakacji

l Tunezja i jej niezwykłe pejzaże od lat inspirowały artystów. 
To właśnie tam ukształtował się styl malarski Paula Klee, z jej 
krajobrazów czerpał Wasilij Kandinsky i Henri Matisse.
l Cud architektury koloseum w Al-Dżamm z III w n. e zachowane 
niemal w idealnym stanie do naszych czasów stanowi nie lada 
gratkę dla fanów historii.
l Tunezyjskie, magiczne plenery upodobali sobie światowi 
producenci filmowi Ridley Scott czy George Lucas.
l Łaźnia jest charakterystycznym elementem infrastruktury miast 
tunezyjskich. Można w niej skorzystać z kąpieli, sauny, a także 
masażu. Kobiety i mężczyźni korzystają z łaźni o różnych porach. 
Dla turystów powstają specjalne łaźnie koedukacyjne.

CZY WIECIE, ŻE...

Filmowe plenery 
Tunezja ma wszystko czego potrzebują 
filmowcy. Bogatą architekturę, magiczne 
plenery, przepiękne plaże i  to niepowta-
rzalne światło, które każdy fotograf od razu 
zauważy. Zjawiskowe krajobrazy urzekają 
każdego, fascynująca Sahara, afrykańskie 
oazy, cenne, starożytne ruiny oraz zabytki 
światowej klasy, niemal nietknięte upływem 
czasu. To trzeba zobaczyć! Wprost idealny 
klimat do produkcji filmowych wykorzystał 
George Lucas, którzy właśnie w tym kraju 
postanowili nakręcić swoje dzieła, jak cho-
ciażby „Gwiezdne wojny” czy „Żywot Briana”.
Kluczowe sceny „Gladiatora” w reżyserii Ri-
dleya Scotta zostały nakręcone w Tunezji 
w najsłynniejszym i największym po Kolo-
seum rzymskim amfiteatrze w Al-Dżamm, 
zbudowanym około 230 r. n.e. przez cesarza 
Gordiana I.

Pora na Gladiatora
Epickie sceny walki, znakomita gra Russella 
Crowe, świetna obsada, muzyka Hansa Zim-
mera i reżyseria to kompozycja znakomita 
nagrodzona aż pięcioma Oskarami. 
Polacy też pokochali tunezyjskie plene-
ry. Część scen do nowej wersji „W pustyni 
i w puszczy” z 2001 roku została nakręcona 
właśnie w Tunezji. Podobnie jak „Quo Vadis”, 
którego akcja rozgrywała się w Rzymie, ale 
producentom z wiadomych względów Tu-
nezja przypadła bardziej do gustu.

Koloseum w Al-Dżamm
Imponujący i świetnie zachowany amfite-
atr o bogatej historii potocznie nazywany 
koloseum jest trzecią co do wielkości tego 
typu budowlą rzymską na świecie. Za-
chwyca już z daleka w pustynnym i rów-
ninnym krajobrazie tunezyjskiego Sahelu, 
najbardziej spektakularny rzymski obiekt 
w Afryce Północnej. Budowa rozpoczęła się 
w roku 230 n.e. na zlecenie Gordiana I na 
ruinach rzymskiego miasta Thysdrus i trwa-
ła jedynie 8 lat, co na tamte czasy było 
czymś niezwykłym. W latach swojej świet-
ności mógł pomieścić do 35 tys. widzów. 
Trzykondygnacyjny cud architektoniczny, 

jakim był niewątpliwie ten amfiteatr 
w swoich czasach, stanowił are-

nę dla wyścigów rydwanów, 
cyrków, ale też krwawych 

rywalizacji gladiatorów. 
Amfiteatr zachował się 
do naszych czasów nie-
mal w idealnym stanie - 
znacznie lepszym niż Ko-

loseum w stolicy Włoch.
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Tak smakuje  
Tunezja

Gościnni mieszkańcy, niesamowity turkus 
morza w ducie z białym, miękkim piaskiem 
i  do tego pyszna aromatyczna kuchnia 
podbija serca turystów. Wszechobecne, 
gwarne bazary tworzą niepowtarzalny 
klimat i  koloryt arabskich miast. Zapach 
lokalnych przypraw i świeżo przyrządza-
nych potraw unosi się nad głowami i wodzi 
na pokuszenie. Tunezyjska kuchnia musi 
być ostra, wyrazista i dobrze przyprawiona. 
Oto cały sekret arabskich przysmaków.

Tunezyjski streed food
Tunezyjskie dania uznawane są za najbar-
dziej pikantne na świecie, a to za sprawą 
tajemniczo brzmiącej harissy, pasty wytwa-
rzanej z ostrej papryczki chili miażdżonej 
tradycyjnie w moździerzu z dodatkiem aro-
matycznego czosnku i oliwy często dopra-
wiana też kolendrą i kminkiem. 
Miejscowi bardzo lubią harissę, maczają 
w niej po prostu chleb i w ten sposób po-
wstaje najpopularniejsza tunezyjska przy-
stawka. Przyjezdni jednak muszą wykazać 
się dużą dozą ostrożności w jej smakowa-
niu ponieważ jest niezwykle pikantna. 
Do tradycyjnych specjałów zaliczany jest 
kuskus z rybą oraz kiełbaski merquez po-

dawane w sosie pomidorowym z suszonym 
mięsem, cebulą i czosnkiem. Danie narodo-
we z kolei stanowi brik au thon – smażo-
ne na głębokim oleju ciasto nadziewane 
tuńczykiem, jajkiem, cebulą, kaparami 
i pietruszką.
Obowiązkową pozycją w menu Tunezyj-
czyków jest tagine. Danie mięsno-warzyw-
ne przygotowywane w specjalnym garnku 
o tej samej nazwie.
W Tunezji widać wyraźnie francuskie wpły-
wy kulinarne, ponieważ kraj ten przez długi 
czas był kolonią francuską. Zwłaszcza ujaw-
nia się to w typowym tunezyjskim śniada-
niu, na które składa się bagietka z dżemem 
i kawa. Identyczny zestaw można zjeść tak-
że rankiem pod wieżą Eiffla. 
Specjały tamtejszej kuchni warto po-
pić narodowym napojem Tunezji, czyli 
miętową herbatką z orzeszkami pinii. 
Ze słodkości, szczególnie polecany jest 
makhroud, czyli ciastka przygo-
towywane z grysiku, miodu na-
dziewane daktylami. W ramach 
zdrowej przekąski warto skosz-
tować tutejszych fig oraz daktyli, 
z których słynie kraj.

KULTURA | KUCHNIA | TRADYCJA
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Harissa pasta przyrządzona 
na bazie ostrych papryczek 
chili zawiera w sobie 
wszystkie ogniste smaki jakie 
rodzi tunezyjska ziemia.

Tagine to ceramiczne 
naczynie z pokrywą 
w kształcie stożka, jak 
również nazwa samej 
potrawy z warzyw 
i baraniny.
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Magia orientalnych 
wakacji
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zbudowanym około 230 r. n.e. przez cesarza 
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Crowe, świetna obsada, muzyka Hansa Zim-
mera i reżyseria to kompozycja znakomita 
nagrodzona aż pięcioma Oskarami. 
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właśnie w Tunezji. Podobnie jak „Quo Vadis”, 
którego akcja rozgrywała się w Rzymie, ale 
producentom z wiadomych względów Tu-
nezja przypadła bardziej do gustu.

Koloseum w Al-Dżamm
Imponujący i świetnie zachowany amfite-
atr o bogatej historii potocznie nazywany 
koloseum jest trzecią co do wielkości tego 
typu budowlą rzymską na świecie. Za-
chwyca już z daleka w pustynnym i rów-
ninnym krajobrazie tunezyjskiego Sahelu, 
najbardziej spektakularny rzymski obiekt 
w Afryce Północnej. Budowa rozpoczęła się 
w roku 230 n.e. na zlecenie Gordiana I na 
ruinach rzymskiego miasta Thysdrus i trwa-
ła jedynie 8 lat, co na tamte czasy było 
czymś niezwykłym. W latach swojej świet-
ności mógł pomieścić do 35 tys. widzów. 
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NABEUL nadmorskie miasto z bajeczną 
plażą, turkusowym morzem, położone na 
półwyspie Bon porośniętym winnicami 
i gajami pomarańczowymi. Najstarsza część 
miasta zachwyca tradycyjnymi budowlami 
z pięknymi bramami. Niewątpliwym atutem 
miasteczka jest szeroka baza hotelowa i cała 
masa turystycznych rozrywek. Nabeul słynie 
z żywej tradycji wytwarzania wyrobów ce-
ramicznych, po dziś dzień istnieją warsztaty, 
gdzie wyrabiane są tradycyjne ozdoby. Nie-
odzownym elementem tunezyjskiej kultury 
jest lokalne rzemiosło i rękodzieło.
Miejscowe bazary kuszą kolorowymi tkacki-
mi wyrobami, strojami ludowymi i egzotycz-
nymi owocami, a szczególną atrakcją miasta  
jest cotygodniowy targ, gdzie głównym 
towarem są wielbłądy.

MAHDIA to miasto o dwóch obliczach, 
stare świątynie i zabytkowa medyna, do któ-
rej prowadzi Skifa El Kahla czyli Czarna Brama 
z XVI wieku przywołują na myśl jej niezwykłe 
początki. Jednocześnie jest to nowoczesne 
centrum turystyczne, wybudowane poza 
starym miastem dobrze przygotowane na 
przyjęcie podróżnych. Niegdyś stolica Tunezji 
i strategicznie położony dawny port fenicki, 
który słynął z rozwiniętych kontaktów han-
dlowych i potężnej floty. Warto zatrzymać 
się na pięknym place du Caire i skosztować 
świeżych owoców morza czy sardynek 
w pobliskiej portowej knajpce. Tu wszystko 
oddycha spokojem, tradycją, historią i pięk-
nem natury. Szafirowe morze oraz delikatny 
piasek sprawia, że w Tunezji można zakochać 
się na dobre.

TUNIS tętniąca życiem stolica Tunezji liczy 
ponad 3000 lat historii i zachwyca orientalną 
mieszanką stylów architektonicznych. Na 
każdym kroku tradycja łączy się z nowocze-
snością czego przykładem może być arabska 
medyna z sąsiadującą dzielnicą Ville nouvelle 
w paryskim stylu. Pobliska Kartagina z IX 
w p.n.e. to niezwykłe spotkanie ze staro-
żytnością, założona jako państwo-miasto, 
największy rozkwit przeżywała kilkaset lat 
później, ostatecznie zdobyta przez Rzymian. 
Do czasów współczesnych ocalały rzym-
skie łaźnie, świątynie i wille. Obowiązkowy 
przystanek podczas tunezyjskich wojaży 
to miasto artystów Sidi Bou Said znane ze 
wspaniałej zabudowy utrzymanej w biało- 
niebieskich barwach, bogato zdobionych 
okiennic wykuszy i pięknych drzwi.

HAMMAMET TUNIS

Widoki na tunezyjską plażę 
rozpieszczają zmysły. Dobrze 
jest przysiąść na tarasie, pode-
lektować się aromatyczną kawą 
i błękitem Morza Śródziemne-
go. Tunezja nieustannie kusi 
krajobrazem pełnym słońca, 
tropikalnej roślinności i saharyj-
skiego piasku. A Ty jaki region 
wybierzesz na urlopowanie?

TUNEZJA

 WYLOTY:
Warszawa, Katowice
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MONASTIR uważany jest za jeden 
z najciekawszych kurortów Tunezji. W śre-
dniowieczu był niedostępną twierdzą, którą 
zamieszkiwali zakonnicy, obecnie jest to 
popularne centrum wypoczynku z luksu-
sowymi hotelami i pałacem kongresowym. 
Każdy kto tu zawita zachwyci się otoczoną 
murami medyną i przepięknym ribatem 
– muzułmańskim ufortyfikowanym klasz-
torem, jednym z największych tego typu 
w całej Tunezji i zarazem najwspanialszym 
zabytkiem miasta. Tutaj urodził się prezydent 
niepodległej Tunezji Habib Burgiba. W cen-
trum miasta powstało mauzoleum rodziny 
Burgiba w stylu indyjskiego Tadż Mahal - jest 
to budowla z czterema kopułami, ozdobiona 
niebieską ceramiką i marmurem, z dwiema 
wyniosłymi wieżami po bokach.

HAMMAMET ulubiony kurort, położony 
pośród oliwkowych drzew i cytrusowych 
plantacji z przyjaznym klimatem oraz pięk-
nymi plażami. Na uwagę zasługują najstarsze 
zabudowania, medyna z gwarnymi bazarami, 
hiszpańska twierdza i meczet w starej części 
miasta. Z Bab el Bahar zwanej Bramą Morza, 
rozpościera się cudowny widok. Już starożyt-
ni Rzymianie doceniali zalety wypoczynku 
w Hammamecie, obecnie uważany za stolicę 
talasoterapii, która przyciąga tunezyjską 
i europejską elitę. Warto wybrać się do pobli-
skiej Kartaginy, aby zobaczyć ruiny jednego 
z najpotężniejszych miast starożytności, 
które omal nie pokonało Rzymu. Hammamet 
to także miejsce przyjazne rodzinom z całą 
masą atrakcji jakie oferuje aquapark i park 
rozrywki.

SOUSSE to stolica wschodniej Tunezji mówi 
się, że może być starsza nawet od legendarnej 
Kartaginy. Piękne, antyczne miasto i jednocze-
śnie nowoczesny kurort przyciąga rozwiniętą 
infrastrukturą i dobrymi hotelami. Historyczna 
część Sousse jest poprzecinana wąskimi 
uliczkami, a w maleńkich, klimatycznych 
sklepikach można nabyć wyjątkowo ładne 
pamiątki z miedzi, żelaza i drewna. W kata-
kumbach średniowiecznego klasztoru Ribat 
znajdują się dawne chrześcijańskie groby. Nad 
miastem góruje stara twierdza Kasba okrążo-
na potężnymi, podwójnymi murami z wieżą. 
W muzeum Sousse warto zapoznać się ze 
wspaniałą kolekcją rzymskich mozaik. Do 
miasta przynależy słynny klub jachtowy Port 
El Kantaoui z uroczą przystanią i pełną ofertą 
aktywnego wypoczynku na lądzie i wodzie. 

Tajemnice pustyni 
i turkusu morza
wakacje w klimacie orientu

NABEUL MAHDIA

MONASTIR SOUSSE
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snością czego przykładem może być arabska 
medyna z sąsiadującą dzielnicą Ville nouvelle 
w paryskim stylu. Pobliska Kartagina z IX 
w p.n.e. to niezwykłe spotkanie ze staro-
żytnością, założona jako państwo-miasto, 
największy rozkwit przeżywała kilkaset lat 
później, ostatecznie zdobyta przez Rzymian. 
Do czasów współczesnych ocalały rzym-
skie łaźnie, świątynie i wille. Obowiązkowy 
przystanek podczas tunezyjskich wojaży 
to miasto artystów Sidi Bou Said znane ze 
wspaniałej zabudowy utrzymanej w biało- 
niebieskich barwach, bogato zdobionych 
okiennic wykuszy i pięknych drzwi.
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lub nad słonym jeziorem Chott El Jerid na pewno 
wprawi Cię we wzruszenie.

REJS STATKIEM  
RELAKS WŚRÓD FAL
Wspaniała morska wyprawa statkiem pirackim. Trasa 
prowadzi wzdłuż malowniczego wybrzeża zatoki 
Hammamet lub wyruszając z Portu El Kantaoui płynie 
się wzdłuż wybrzeża Sousse. Przy odrobinie szczęścia 
można zobaczyć nawet delfiny. Obiad, przygotowany 
na świeżym powietrzu, będzie wspaniałym uzu-
pełnieniem wycieczki i doda sił na drogę powrotną 
(obiad jest wliczony w cenę). Wielbiciele wędkarstwa 
mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanego dla 
nich sprzętu za dodatkową symboliczną opłatą.

FRIGUIA PARK
Świetny pomysł na rodzinną wycieczkę. We współpra-
cy z Dyrekcją Lasów i Parkiem Zoologicznym z Paryża, 
stworzono ogród zoologiczny o powierzchni 36 ha 
i wprowadzono zwierzęta w ich naturalne środowi-
sko. Podczas zwiedzania Friguia Park zobaczysz wiele 
gatunków egzotycznych zwierząt, a przede wszyst-
kim żyjących w Afryce. Następnie kolacja z afrykań-
skim show z elementami folkloru tunezyjskiego. 
Napoje wraz z winem wliczone w cenę. Zoo znajduje 
się w miejscowości Bouficha, w połowie drogi miedzy 
Hammametem a Sousse.

KAIRUAN  
ODKRYJ TAJEMNICE ISLAMU
Kairuan był do X w. głównym islamskim centrum 
arabskiego Maghrebu. Obecnie jest czwartym 
świętym miejscem islamu po Mekce, Medynie 
i Jerozolimie. W niektórych odłamach islamu uważa 
się, że siedmiokrotna pielgrzymka do Kairuanu 

Tunezja kusi tajemnicą pustyni, orientalnym klima-
tem i turkusem morza. A może marzy Ci się wypra-
wa do gorącego serca Tunezji z arabską medyną, 
rejs statkiem pirackim lub wizyta w starożytnej 
Kartaginie? Wybór należy do Ciebie.
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TUNEZJA

420 CONCORDE GREEN PARK PALACE 5 X X X 2-12

421 JAZ TOUR KHALEF THALASSO & SPA 5 X X X X 2-12

422 AQUASPLASH THALASSA SOUSSE 4 X X X 2-12

423 MARHABA PALACE 4 X X X 2-6 2-6

424 MEDINA SOLARIA THALASSA & SPA 5 X X

425 MEDINA BELISSAIRE THALASSO 4 X X

426 VINCCI NOZHA BEACH 4 X X X X 2-6

427 LE HAMMAMET RESORT 4 X X 2-12

428 CONCORDE MARCO POLO 4 X X X 2-7

429 HAWAII BEACH CLUB 3 X X X X 2-12 2-12

430 SENTIDO ROSA BEACH 4 X X X

431 CLUB HOTEL TROPICANA & SPA 3 X X X 2-12

432 LTI MAHDIA BEACH 4 X X X 2-13

433 SAHARA BEACH 3 X X X X

TUNEZJA

Tabarka
Tunis

Bizerta

Korba

Hammamet

Sousse

Port el Kantaoui

Monastir

Mahdia

El Jem

Kairouan

Kasserine

M
o

r z
e

 Ś
r ó

d
z

i e
m

n
e

Vincci Nozha Beach

Aquasplash Thalassa Sousse
Jaz Tour Khalef Thalasso & Spa

Club Hotel Tropicana & Spa
Sahara Beach

Sentido Rosa Beach

LTI Mahdia Beach

Concorde Green Park Palace
Marhaba Palace

Le Hammamet Resort
Hawaii Beach Club

Concorde Marco Polo
Medina Solaria Thalassa & Spa

Medina Belissaire Thalasso

TUNEZJA

PORT EL KANTAOUI

może zastąpić pielgrzymkę do Mekki 
– hadżdż. Wycieczka przypadnie do 
gustu wszystkim, którzy interesują 
się historią i architekturą z czasów 
podbojów północnej Afryki, a także 
osobom chcącym zakupić oryginal-
ny węzłowy dywan, z których słynie 

starożytne miasto. Istnieje możliwość 
skorzystania z całodniowej wycieczki 
do Kairuanu i El Jem – miasta z dosko-
nale zachowanym rzymskim Koloseum 
z III w. n.e. gdzie obecnie odbywają się 
różnorakie przedstawienia, koncerty 
oraz warsztaty artystyczne.

TUNEZYJSKIE DRZWI 

LISTA HOTELI

419419coralove lato
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SAHARA |  KAIRUAN |  TUNIS |  KARTAGINA |  S I D I  BOU SAI D

Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne

TUNIS–KARTAGINA–SIDI BOU SAID
Wycieczka zaczyna się od zwiedzania sto-
licy Tunezji – miasta Tunis. Stara część mia-
sta Medyna i wspaniałe muzeum Bardo, 
w którym zobaczysz kolekcję rzymskich 
mozaik, zostawią niezapomniane wspo-
mnienia po jednym z najpiękniejszych 
miast w Tunezji. Następnie odwiedzisz naj-
bardziej znane i najchętniej odwiedzane 
historyczne miejsce w Tunezji – Kartaginę. 
„Kartagina powinna zostać zburzona” – 
słynne zdanie rzymskiego senatora Marka 
Poncjusza Kantona podkreśliło wyjąt-
kowość tego miasta z punktu widzenia 
architektury i kultury. Władcy rzymscy 
w starożytności nie bez powodu obawiali 
się konkurencji ze strony dużego, rozwi-
jającego się miasta. Niestety miasto nie 
zachowało się do dziś, można natomiast 
zobaczyć archeologiczne wykopaliska 
świadczące o dawnym luksusie i bogac-
twie. Później zwiedzisz romantyczne mia-
steczko Sidi bou Said – elitarne centrum 
Tunezji. Malarze, artyści i poeci odwiedzają 
to malownicze miasteczko ze względu na 
jego romantyczną atmosferę, wspaniałe 
widoki i charakterystyczną kolorystykę.

SAHARA
POZNAJ BEZKRES PUSTYNI
Nie ma bardziej egzotycznej wycieczki niż 
wyprawa do gorącego serca Tunezji – na 
pustynię Sahara. Ta wycieczka pozwoli 
poznać tajemnice afrykańskiego konty-
nentu i oddać się w ręce atmosfery orientu. 
W jej czasie odwiedzisz miasto El Jem 
z dobrze zachowanym rzymskim Koloseum 
z III w n.e. W Matmacie natomiast można 
zobaczyć krajobrazy i scenerię znane 

Przedstawione wycieczki mają charakter orientacyjny, pełna oferta, programy i ceny dostępne są u przedstawiciela Coral Travel Poland w miejscu wakacji.

z filmu „Gwiezdne wojny”. Niezapomniane 
wrażenia zagwarantuje Ci zwiedzanie 
podziemnych pieczar, w których mieszkali 
troglodyci – lud zamieszkujący jaskinie. 
Historia zamieniała ich życie w fascynujący 
mit. Nocleg spędzisz w miasteczku Douz – 
jednym z „ostatnich” miejsc, gdzie można 
odpocząć przed wkroczeniem na pustynię 
i poczuć się jak na granicy światów. Miejsce 
słynie z największej liczby oaz i gajów 
daktylowych. Wschód słońca na Saharze 
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SIDI BOU SAID

SIDI BOU SAID  
romantyczne miasto 
artystów znane z bia-
ło-niebieskiej zabudo-

wy to obowiązkowy 
przystanek podczas 

tunezyjskich  
wojaży.
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lub nad słonym jeziorem Chott El Jerid na pewno 
wprawi Cię we wzruszenie.

REJS STATKIEM  
RELAKS WŚRÓD FAL
Wspaniała morska wyprawa statkiem pirackim. Trasa 
prowadzi wzdłuż malowniczego wybrzeża zatoki 
Hammamet lub wyruszając z Portu El Kantaoui płynie 
się wzdłuż wybrzeża Sousse. Przy odrobinie szczęścia 
można zobaczyć nawet delfiny. Obiad, przygotowany 
na świeżym powietrzu, będzie wspaniałym uzu-
pełnieniem wycieczki i doda sił na drogę powrotną 
(obiad jest wliczony w cenę). Wielbiciele wędkarstwa 
mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanego dla 
nich sprzętu za dodatkową symboliczną opłatą.

FRIGUIA PARK
Świetny pomysł na rodzinną wycieczkę. We współpra-
cy z Dyrekcją Lasów i Parkiem Zoologicznym z Paryża, 
stworzono ogród zoologiczny o powierzchni 36 ha 
i wprowadzono zwierzęta w ich naturalne środowi-
sko. Podczas zwiedzania Friguia Park zobaczysz wiele 
gatunków egzotycznych zwierząt, a przede wszyst-
kim żyjących w Afryce. Następnie kolacja z afrykań-
skim show z elementami folkloru tunezyjskiego. 
Napoje wraz z winem wliczone w cenę. Zoo znajduje 
się w miejscowości Bouficha, w połowie drogi miedzy 
Hammametem a Sousse.

KAIRUAN  
ODKRYJ TAJEMNICE ISLAMU
Kairuan był do X w. głównym islamskim centrum 
arabskiego Maghrebu. Obecnie jest czwartym 
świętym miejscem islamu po Mekce, Medynie 
i Jerozolimie. W niektórych odłamach islamu uważa 
się, że siedmiokrotna pielgrzymka do Kairuanu 

Tunezja kusi tajemnicą pustyni, orientalnym klima-
tem i turkusem morza. A może marzy Ci się wypra-
wa do gorącego serca Tunezji z arabską medyną, 
rejs statkiem pirackim lub wizyta w starożytnej 
Kartaginie? Wybór należy do Ciebie.
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TUNEZJA

420 CONCORDE GREEN PARK PALACE 5 X X X 2-12

421 JAZ TOUR KHALEF THALASSO & SPA 5 X X X X 2-12

422 AQUASPLASH THALASSA SOUSSE 4 X X X 2-12

423 MARHABA PALACE 4 X X X 2-6 2-6

424 MEDINA SOLARIA THALASSA & SPA 5 X X

425 MEDINA BELISSAIRE THALASSO 4 X X

426 VINCCI NOZHA BEACH 4 X X X X 2-6

427 LE HAMMAMET RESORT 4 X X 2-12

428 CONCORDE MARCO POLO 4 X X X 2-7

429 HAWAII BEACH CLUB 3 X X X X 2-12 2-12

430 SENTIDO ROSA BEACH 4 X X X

431 CLUB HOTEL TROPICANA & SPA 3 X X X 2-12

432 LTI MAHDIA BEACH 4 X X X 2-13

433 SAHARA BEACH 3 X X X X

TUNEZJA

Tabarka
Tunis

Bizerta

Korba

Hammamet

Sousse

Port el Kantaoui

Monastir

Mahdia

El Jem

Kairouan

Kasserine
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Vincci Nozha Beach

Aquasplash Thalassa Sousse
Jaz Tour Khalef Thalasso & Spa

Club Hotel Tropicana & Spa
Sahara Beach

Sentido Rosa Beach

LTI Mahdia Beach

Concorde Green Park Palace
Marhaba Palace

Le Hammamet Resort
Hawaii Beach Club

Concorde Marco Polo
Medina Solaria Thalassa & Spa

Medina Belissaire Thalasso

TUNEZJA

PORT EL KANTAOUI

może zastąpić pielgrzymkę do Mekki 
– hadżdż. Wycieczka przypadnie do 
gustu wszystkim, którzy interesują 
się historią i architekturą z czasów 
podbojów północnej Afryki, a także 
osobom chcącym zakupić oryginal-
ny węzłowy dywan, z których słynie 

starożytne miasto. Istnieje możliwość 
skorzystania z całodniowej wycieczki 
do Kairuanu i El Jem – miasta z dosko-
nale zachowanym rzymskim Koloseum 
z III w. n.e. gdzie obecnie odbywają się 
różnorakie przedstawienia, koncerty 
oraz warsztaty artystyczne.

TUNEZYJSKIE DRZWI 

LISTA HOTELI

419419coralove lato
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1988 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, sala 
konferencyjna, pralnia, 2 baseny odkryte, 
2 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 200 m dłu-
gości. Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane w 2 budynkach głównych i anek-
sie. Wyposażone w klimatyzację centralną, TV, 
telefon, sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/
herbaty, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ rodzinne dla max 4 os.
 ∞ superior dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, 5 barów
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ późne śniadanie, lekkie przekąski
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte: tunezyjska/włoska

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, aerobik, animacje
 ∞ tenis stołowy, rzutki
 ∞ 5 kortów tenisowych, lekcje tenisa 
 ∞ siatkówka plażowa, sporty wodne na plaży
 ∞ centrum SPA i talasoterapii, salon piękności
 ∞ masaż, sauna, jacuzzi

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ 2 brodziki, 4 zjeżdżalnie wodne, plac zabaw
 ∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ łóżeczka dla dzieci do 2 lat, opiekunka

JAZ TOUR KHALEF 
THALASSO & SPA

Obiekt znajduje się w popularnym kurorcie turystycznym Sousse. Baseny, 
zjeżdżalnie wodne dla dzieci i dorosłych oraz szeroki wybór restauracji i ba-
rów zapawnią udany wypoczynek każdemu, bez względu na wiek. 

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

 Lokalizacja:

3,5 km od Sousse,  
15 km od lotniska w Monastirze 
ok. 45 km od lotniska w Enfidha

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  

1. dziecko do 12 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN

421421coralove lato
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room 
service, 5 sal konferencyjnych, basen odkryty, 
basen wewnętrzny.

PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży publicznej, 
piaszczysta. Parasole, leżaki, ręczniki plażowe.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, mi-
nibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, łazien-
kę, telefon, TV, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ prestige suite
 ∞ rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracje à la carte, 3 bary
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie kontynentalne
 ∞ obiad, podwieczorek, kolacja
 ∞ przekąski i późny posiłek
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte: tunezyjska, międzynaro-
dowa, śródziemnomorska

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy, łucznictwo, boccia, golf 
 ∞ aerobik, aqua aerobik, siatkówka plażowa
 ∞ animacje
 ∞ centrum SPA i talasoterapii, masaż, łaźnia
 ∞ siłownia, salon piękności
 ∞ kort tenisowy, sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik, plac zabaw
 ∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

CONCORDE GREEN PARK 
PALACE

Elegancki i nowoczesny hotel położony przy plaży, blisko mariny. Schludne 
i zadbane pokoje zapewnią udany wypoczynek, podczas gdy bogata oferta 
kulinarna zadba o podniebienia najbardziej wybrednych smakoszy. 

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



 Lokalizacja:

500 m od Port El Kantaoui,  
12 km od Sousse,  
21 km od lotniska w Monastirze  
30 km od lotniska w Enfidha

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  

1. dziecko do 12 lat

ALL INCLUSIVE

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1988 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, sala 
konferencyjna, pralnia, 2 baseny odkryte, 
2 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 200 m dłu-
gości. Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane w 2 budynkach głównych i anek-
sie. Wyposażone w klimatyzację centralną, TV, 
telefon, sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/
herbaty, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ rodzinne dla max 4 os.
 ∞ superior dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, 5 barów
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ późne śniadanie, lekkie przekąski
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte: tunezyjska/włoska

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, aerobik, animacje
 ∞ tenis stołowy, rzutki
 ∞ 5 kortów tenisowych, lekcje tenisa 
 ∞ siatkówka plażowa, sporty wodne na plaży
 ∞ centrum SPA i talasoterapii, salon piękności
 ∞ masaż, sauna, jacuzzi

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ 2 brodziki, 4 zjeżdżalnie wodne, plac zabaw
 ∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ łóżeczka dla dzieci do 2 lat, opiekunka

JAZ TOUR KHALEF 
THALASSO & SPA

Obiekt znajduje się w popularnym kurorcie turystycznym Sousse. Baseny, 
zjeżdżalnie wodne dla dzieci i dorosłych oraz szeroki wybór restauracji i ba-
rów zapawnią udany wypoczynek każdemu, bez względu na wiek. 

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

 Lokalizacja:

3,5 km od Sousse,  
15 km od lotniska w Monastirze 
ok. 45 km od lotniska w Enfidha

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  

1. dziecko do 12 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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MARHABA PALACE
Na miejscu na odwiedzających czeka szereg atrakcji sportowych i  rekre-
acyjnych oraz świetna zabawa z animatorami. Kompaktowy hotel otoczony 
kolorowymi kwiatami z pięknym wystrojem wnętrz i komfortowymi poko-
jami, w sam raz na wakacyjny wypoczynek.

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Port El Kantaoui,  
8 km od Sousse,  
24 km od lotniska w Monastirze, 
ok. 40 km od lotniska w Enfidha 
125 km od lotniska w Tunisie.

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: Odnowiony w 2018 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, pralnia, sejf 
w recepcji, 4 sale konferencyjne, basen kryty, 
2 baseny odkryte.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole 
i leżaki, ręczniki plażowe, bar na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, minibar, 
TV, telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, 
kawiarnia, 4 bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: międzynarodowa/
tunezyjska

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, dyskoteka
∞ 2 korty tenisowe, tenis stołowy
∞ rzutki, łucznictwo, siatkówka plażowa
∞ siłownia, sauna, jacuzzi
∞ centrum SPA, masaż, fryzjer
∞ golf, minigolf
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje w miniklubie dla dzieci (4-12 lat)
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

ALL INCLUSIVE

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 6 lat 
2. dziecko do 6 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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AQUASPLASH THALASSA 
SOUSSE

Hotel przeznaczony dla aktywnych z wieloma atrakcjami i aquaparkiem 
jest idealnym miejscem na rodzinne wakacje. Położony w Sousse nad za-
toką Hammamet między dwoma kurortami turystycznymi. 

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ PRZY PLAŻY

 Lokalizacja:

Sousse – 20 km od lotniska 
w Monastirze  
50 km od lotniska w Enfidha

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1975 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 4 bary, 
kawiarnia, pralnia, 2 baseny odkryte, basen kryty, 
25 zjeżdżalni wodnych w aquaparku.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym i w bunga-
lowach. Wyposażone w klimatyzację centralną, 
TV, telefon, sejf, łazienkę, minilodówkę, balkon 
lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ rodzinne
∞ bungalowy

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 restauracje à la carte, 
4 bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ późne śniadanie, przekąski, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: włoska, libańska, 
tunezyjska, rybna

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, łucznictwo
∞ piłka wodna, siatkówka plażowa
∞ kort tenisowy, sporty wodne na plaży
∞ boisko wielofunkcyjne
∞ animacje, dyskoteka, aerobik, siłownia
∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zjeżdżalnie, plac zabaw
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-10 lat
∞ animacje
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

ALL INCLUSIVE

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  

1. dziecko do 12 lat

25
zjeżdżalni

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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MARHABA PALACE
Na miejscu na odwiedzających czeka szereg atrakcji sportowych i  rekre-
acyjnych oraz świetna zabawa z animatorami. Kompaktowy hotel otoczony 
kolorowymi kwiatami z pięknym wystrojem wnętrz i komfortowymi poko-
jami, w sam raz na wakacyjny wypoczynek.

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Port El Kantaoui,  
8 km od Sousse,  
24 km od lotniska w Monastirze, 
ok. 40 km od lotniska w Enfidha 
125 km od lotniska w Tunisie.

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: Odnowiony w 2018 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, pralnia, sejf 
w recepcji, 4 sale konferencyjne, basen kryty, 
2 baseny odkryte.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole 
i leżaki, ręczniki plażowe, bar na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, minibar, 
TV, telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, 
kawiarnia, 4 bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

podwieczorek, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: międzynarodowa/
tunezyjska

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, dyskoteka
∞ 2 korty tenisowe, tenis stołowy
∞ rzutki, łucznictwo, siatkówka plażowa
∞ siłownia, sauna, jacuzzi
∞ centrum SPA, masaż, fryzjer
∞ golf, minigolf
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje w miniklubie dla dzieci (4-12 lat)
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

ALL INCLUSIVE

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 6 lat 
2. dziecko do 6 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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MEDINA BELISSAIRE 
THALASSO

Klimatyczny hotel otoczony ogrodem i kwiatami jest idealnym miejscem na 
wypoczynek. Bogaty program rozrywkowy, wykwintna kuchnia oraz znaj-
dujący się w pobliżu aquapark dopełnią całości.

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Dzielnica hotelowa Yasmin,  
12 km od Hammamet,  
40 km od lotniska Enfidha,  
97 km od lotniska w Monastirze

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 3 bary, kawiar-
nia, 3 sale konferencyjne, centrum biznesowe, 
pralnia, basen kryty, 2 baseny odkryte.

PLAŻA
200 m od hotelu, wydzielona część plaży pu-
blicznej. Parasole, leżaki, materace, ręczniki. Bar 
na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, TV, telefon, 
lodówkę, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, ka-
wiarnia, 3 bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, przekąski, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ 1 kolacja tematyczna
∞ pakiety urodzinowe i dla nowożeńców
Restauracje à la carte: śródziemnomorska

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, aerobik, siłownia
∞ tenis stołowy, rzutki, kręgle, bilard, łucznictwo
∞ siatkówka plażowa, 2 korty tenisowe
∞ wieczorne programy rozrywkowe
∞ centrum SPA i talasoterapii, salon piękności
∞ sauna, jacuzzi, masaż, łaźnia turecka
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw, minidisco
∞ animacje w miniklubie dla dzieci (4-12 lat)
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

ALL INCLUSIVE

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 3 bary, room 
service, 5 sal konferencyjnych, pralnia, basen 
kryty, basen odkryty.

PLAŻA
Prywatna, piaszczysta, 50 m od hotelu. Do plaży 
kursuje bus hotelowy. Przejście do plaży przez 
ulicę. Parasole, leżaki, ręczniki. Bar na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, TV, 
telefon, lodówkę, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ junior suity dla max 3 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, à la carte, 3 bary, kawiarnia
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ 1 kolacja tematyczna
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: włoska

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy
∞ animacje, aerobik, siłownia
∞ tenis stołowy, rzutki, łucznictwo
∞ centrum talasoterapii, salon piękności
∞ sauna, masaż, jacuzzi, łaźnia turecka
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, minidisco
∞ animacje i zajęcia w miniklubie 

dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

MEDINA SOLARIA THALASSA 
& SPA

Niewątpliwą atrakcją luksusowego hotelu jest znajdujący się w pobliżu 
aquapark. Ciekawe animacje, urozmaicona kuchnia oraz piękna plaża za-
pewnią udane wakacje w fajnym klimacie. 

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Yasmine Hammamet
12 km od Hammamet,  
35 km od lotniska w Enfidha,  
97 km od lotniska w Monastirze

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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MEDINA BELISSAIRE 
THALASSO

Klimatyczny hotel otoczony ogrodem i kwiatami jest idealnym miejscem na 
wypoczynek. Bogaty program rozrywkowy, wykwintna kuchnia oraz znaj-
dujący się w pobliżu aquapark dopełnią całości.

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Dzielnica hotelowa Yasmin,  
12 km od Hammamet,  
40 km od lotniska Enfidha,  
97 km od lotniska w Monastirze

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 3 bary, kawiar-
nia, 3 sale konferencyjne, centrum biznesowe, 
pralnia, basen kryty, 2 baseny odkryte.

PLAŻA
200 m od hotelu, wydzielona część plaży pu-
blicznej. Parasole, leżaki, materace, ręczniki. Bar 
na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, TV, telefon, 
lodówkę, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, ka-
wiarnia, 3 bary
All Inclusive 
∞ śniadanie, obiad, przekąski, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ 1 kolacja tematyczna
∞ pakiety urodzinowe i dla nowożeńców
Restauracje à la carte: śródziemnomorska

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, aerobik, siłownia
∞ tenis stołowy, rzutki, kręgle, bilard, łucznictwo
∞ siatkówka plażowa, 2 korty tenisowe
∞ wieczorne programy rozrywkowe
∞ centrum SPA i talasoterapii, salon piękności
∞ sauna, jacuzzi, masaż, łaźnia turecka
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw, minidisco
∞ animacje w miniklubie dla dzieci (4-12 lat)
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

ALL INCLUSIVE

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1968 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room 
service, sala konferencyjna, sejf w recepcji, 
pralnia, basen kryty, 2 baseny odkryte.

PLAŻA
Prywatna, piaszczysta, 300 m długości. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży. Przejście 
do plaży przez ulicę.

POKOJE
Zlokalizowane w 13 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację centralną, TV, telefon, minibar, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ suite dla max 8 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja przy basenie 
z przekąskami, 3 bary, kawiarnia
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski, lody, późny posiłek
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
 ∞ pakiety dla nowożeńców

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy, bilard, aerobik, sauna
 ∞ minigolf, miniboisko do piłki nożnej
 ∞ siatkówka, siatkówka plażowa
 ∞ 2 korty tenisowe, sporty wodne na plaży
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka, jacuzzi

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik, plac zabaw
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-11 lat

 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

LE HAMMAMET RESORT
Hotel zbudowany w tradycyjnym stylu mauretańskim położony na teryto-
rium byłego ogrodu botanicznego z przepiękną zielenią i z drzewami oliw-
nymi. W niedalekiej odległości znajduje się piaszczysta plaża z barem do-
stępnym w ramach opcji All Inclusive. 

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Hammamet,  
45 km od lotniska Enfidha  
100 km od lotniska w Monastirze

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  

1. dziecko do 12 lat

TYLKO 
U NAS

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin

8 
os.
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VINCCI NOZHA BEACH
Elegancki i  nowoczesny hotel z  kompleksową infrastrukturą jest wyma-
rzonym miejscem na wakacje dla rodzin z dziećmi, dorosłych i par. Fanów 
aktywnego wypoczynku ucieszą liczne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz 
zabawy animacyjne.

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

6 km od Hammametu,  
62 km od lotniska w Enfidha  
116 km od lotniska w Monastirze

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1980 r. Odnowiony w 2009 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 3 bary, pralnia, 
2 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 300 m dłu-
gości. Parasole i leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, mi-
nibar, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 restauracje à la carte, ka-
wiarnia, 3 bary
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski, podwieczorek
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte: tunezyjska, włoska

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje, dyskoteka, muzyka na żywo, 
programy rozrywkowe, aerobik

 ∞ kort tenisowy, sala gier, bilard
 ∞ tenis stołowy, rzutki, łucznictwo, minigolf
 ∞ salon piękności
 ∞ łaźnia turecka, centrum SPA, masaż
 ∞ jazda konna, sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik, plac zabaw
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

ALL INCLUSIVE

 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  

1. dziecko do 6 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1968 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room 
service, sala konferencyjna, sejf w recepcji, 
pralnia, basen kryty, 2 baseny odkryte.

PLAŻA
Prywatna, piaszczysta, 300 m długości. 
Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży. Przejście 
do plaży przez ulicę.

POKOJE
Zlokalizowane w 13 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację centralną, TV, telefon, minibar, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.
 ∞ suite dla max 8 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja przy basenie 
z przekąskami, 3 bary, kawiarnia
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ przekąski, lody, późny posiłek
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
 ∞ pakiety dla nowożeńców

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy, bilard, aerobik, sauna
 ∞ minigolf, miniboisko do piłki nożnej
 ∞ siatkówka, siatkówka plażowa
 ∞ 2 korty tenisowe, sporty wodne na plaży
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka, jacuzzi

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik, plac zabaw
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-11 lat

 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

LE HAMMAMET RESORT
Hotel zbudowany w tradycyjnym stylu mauretańskim położony na teryto-
rium byłego ogrodu botanicznego z przepiękną zielenią i z drzewami oliw-
nymi. W niedalekiej odległości znajduje się piaszczysta plaża z barem do-
stępnym w ramach opcji All Inclusive. 

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Hammamet,  
45 km od lotniska Enfidha  
100 km od lotniska w Monastirze

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  

1. dziecko do 12 lat

TYLKO 
U NAS

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin

8 
os.
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HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1975 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracje, 2 bary, sejf 
w recepcji, pralnia, basen kryty, basen odkryty, 
6 zjeżdżalni wodnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 650 m 
długości. Parasole, leżaki, ręczniki plażowe. 
Restauracja na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym i 24 bunga-
lowach. Wyposażone w klimatyzację centralną, 
TV, telefon, sejf, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja na plaży, 2 bary, 
kawiarnia
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
 ∞ Kawiarenka internetowa płatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy, rzutki, minigolf
 ∞ 2 korty tenisowe, siatkówka plażowa
 ∞ koszykówka, miniboisko do piłki nożnej
 ∞ animacje, aerobik
 ∞ centrum SPA i talasoterapii, masaż 
 ∞ salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik, zjeżdżalnia wodna, plac zabaw
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

HAWAII BEACH CLUB
Urządzony w karaibskim stylu hotel położony jest w jednym z największych 
kurortów Tunezji-Hammamet. Bogata infrastruktura, zjeżdżalnie wodne 
oraz zajęcia animacyjne dla dzieci i dorosłych sprawiają, że jest to odpo-
wiednie miejsce dla rodzin, oraz zwolenników aktywnego wypoczynku.

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

7 km od Hammanetu,  
ok. 70 km od lotniska w Tunisie,  
ok. 40 km od lotniska w Enfidha,  
102 km od lotniska w Monastirze

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat 
2. dziecko do 12 lat

TYLKO 
U NAS

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Na terenie hotelu: restauracje, bary, sala 
konferencyjna, basen odkryty, basen kryty.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
leżaki, ręczniki plażowe.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, TV, telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 2 os.
∞ rodzinne

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 restauracje à la carte, 
4 bary
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ kolacje tematyczne
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: azjatycka, włoska

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy, boccia, bilard, golf
∞ kort tenisowy, siatkówka plażowa
∞ aerobik, aqua aerobik
∞ animacje, muzyka na żywo, programy 

rozrywkowe
∞ centrum SPA, masaż, łaźnia, salon piękności
∞ jazda konna, sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat

CONCORDE MARCO POLO
Hotel usytuowany w pobliżu urokliwego portu jachtowego i licznych roz-
rywek kurortu Yasmine-Hammamet. Elegancki obiekt zbudowany w stylu 
mauretańskim. W hotelu bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych, 
różnorodne sporty, urozmaicona kuchnia oraz basen infinity.

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

Hammamet-Yasmine,  
8 km od starego centrum Hammametu,  
38 km od lotniska w Enfidha  
60 km od lotniska w Tunisie, 
95 km od lotniska w Monastirze

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  

1. dziecko do 7 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1975 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracje, 2 bary, sejf 
w recepcji, pralnia, basen kryty, basen odkryty, 
6 zjeżdżalni wodnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 650 m 
długości. Parasole, leżaki, ręczniki plażowe. 
Restauracja na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym i 24 bunga-
lowach. Wyposażone w klimatyzację centralną, 
TV, telefon, sejf, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 4 os.
 ∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja na plaży, 2 bary, 
kawiarnia
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
 ∞ Kawiarenka internetowa płatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ tenis stołowy, rzutki, minigolf
 ∞ 2 korty tenisowe, siatkówka plażowa
 ∞ koszykówka, miniboisko do piłki nożnej
 ∞ animacje, aerobik
 ∞ centrum SPA i talasoterapii, masaż 
 ∞ salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik, zjeżdżalnia wodna, plac zabaw
 ∞ animacje i zajęcia w miniklubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

HAWAII BEACH CLUB
Urządzony w karaibskim stylu hotel położony jest w jednym z największych 
kurortów Tunezji-Hammamet. Bogata infrastruktura, zjeżdżalnie wodne 
oraz zajęcia animacyjne dla dzieci i dorosłych sprawiają, że jest to odpo-
wiednie miejsce dla rodzin, oraz zwolenników aktywnego wypoczynku.

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

7 km od Hammanetu,  
ok. 70 km od lotniska w Tunisie,  
ok. 40 km od lotniska w Enfidha,  
102 km od lotniska w Monastirze

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  
1. dziecko do 12 lat 
2. dziecko do 12 lat

TYLKO 
U NAS

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1985 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 4 bary, basen 
odkryty, basen kryty.

PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży publicznej, 
piaszczysta, 250 m długości. Parasole, leżaki, 
ręczniki plażowe, bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym i 2 budyn-
kach aneks. Wyposażone w klimatyzację indy-
widualną, sejf, minibar, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 bary
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski, 
podwieczorek, kolacja, późny posiłek

 ∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ 4 korty tenisowe
 ∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, minigolf
 ∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
 ∞ dyskoteka, animacje, aerobik
 ∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
 ∞ łaźnia, jacuzzi
 ∞ squash, bilard, salon gier
 ∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik, plac zabaw
 ∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-8 lat
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

CLUB HOTEL  
TROPICANA & SPA

Sympatyczne miejsce z własnym odcinkiem plaży jest dobrą propozycją na 
miłe spędzenie wakacyjnych chwil. Urozmaicone animacje oraz gry i zaba-
wy nie pozwolą się tu nudzić zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

10 km od Monastiru,  
3,5 km od lotniska w Monastirze, 
61 km od lotniska w Enfidha

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  

1. dziecko do 12 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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SENTIDO ROSA BEACH
Obiekt należący do sieci Sentido Hotels jest odpowiednią propozycją dla 
rodzin z dziećmi oraz wszystkich poszukujących chwili spokoju. Ulokowany 
jest w turystycznej części Monastiru-Skanes, w bliskiej odległości od cen-
trum Monastiru z uroczą mediną, restauracjami, barami i sklepami.

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

5 km od Monastiru, 
5 km od lotniska w Monastirze, 
70 km od lotniska w Enfidha

SPRAWDŹ 
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony w 2008 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room 
service, pralnia, basen kryty, 2 baseny odkryte.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 150 m 
długości. Parasole i leżaki, bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym. 
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, 
telefon, łazienkę, balkon/taras.
Typy pokoi:
∞  standardowe
∞ pokoje rodzinne

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, restauracja à la carte, 
5 barów
Ultra All Inclusive
∞  śniadanie, obiad, kolacja
∞ późne śniadanie, przekąski, późny posiłek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  włoska/tunezyjska/ 
śródziemnomorska

INTERNET
∞  Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  siłownia, aerobik, siatkówka plażowa
∞ tenis stołowy, rzutki, minigolf
∞ centrum SPA, masaż, sauna, łaźnia turecka
∞ sporty wodne na plaży, animacje

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  brodzik wydzielony przy basenie głównym
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat, plac zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1985 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 4 bary, basen 
odkryty, basen kryty.

PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży publicznej, 
piaszczysta, 250 m długości. Parasole, leżaki, 
ręczniki plażowe, bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym i 2 budyn-
kach aneks. Wyposażone w klimatyzację indy-
widualną, sejf, minibar, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ standardowe dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 bary
All Inclusive 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski, 
podwieczorek, kolacja, późny posiłek

 ∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ 4 korty tenisowe
 ∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, minigolf
 ∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
 ∞ dyskoteka, animacje, aerobik
 ∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
 ∞ łaźnia, jacuzzi
 ∞ squash, bilard, salon gier
 ∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik, plac zabaw
 ∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-8 lat
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

CLUB HOTEL  
TROPICANA & SPA

Sympatyczne miejsce z własnym odcinkiem plaży jest dobrą propozycją na 
miłe spędzenie wakacyjnych chwil. Urozmaicone animacje oraz gry i zaba-
wy nie pozwolą się tu nudzić zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

10 km od Monastiru,  
3,5 km od lotniska w Monastirze, 
61 km od lotniska w Enfidha

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  

1. dziecko do 12 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

431431coralove lato
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SAHARA BEACH
Atutem hotelu jest położenie na rozległym terenie w otoczeniu zadbanego 
ogrodu bezpośrednio przy długiej, szerokiej i złocistej plaży. Na Gości czeka 
tu duży, kolorowy aquapark z wieloma zjeżdżalniami, wspaniały plac zabaw 
oraz szeroka gama zajęć rekreacyjno-sportowych.

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

8 km Monastiru,  
6 km od lotniska w Monastirze,  
90 km od lotniska w Enfidha

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1975 r. Odnowiony w 2010 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, kawiarnia, 
pralnia, sejf w recepcji, basen kryty, 3 baseny 
odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 300 m 
długości, parasole, leżaki, bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane w 3 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację centralną, telefon, łazienkę, 
balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞ connected dla max 5 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, restauracja à la carte, bary, 
kawiarnia
All Inclusive
∞  śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  międzynarodowa

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  animacje, dyskoteka, aerobik
∞ tenis stołowy, minigolf, boccia, łucznictwo 
∞ rzutki, bilard
∞ piłka nożna, koszykówka, siatkówka plażowa
∞ centrum SPA, masaż, fryzjer
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ 9 kortów tenisowych
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne, plac zabaw
∞ animacje i kluby dla dzieci w wieku 4-18 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczka dla dzieci dla 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin

5 
os.

AQUAFUN
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, pralnia, 3 sale 
konferencyjne, basen kryty i odkryty, aquapark.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 340 m 
długości. Parasole, leżaki, ręczniki, bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane w 3 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację centralną, sejf, telefon, TV, 
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ suity rodzinne dla max 6 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, à la carte, pizzeria, 4 bary
Ultra All Inclusive
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski
∞ podwieczorek, kolacja, późny posiłek, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: hiszpańska

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka, siatkówka plażowa, boisko
∞ aerobik, aqua aerobik, piłka wodna
∞ minigolf, tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ łucznictwo, boccia, dyskoteka
∞ centrum SPA, masaż, sauna
∞ golf, sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zjeżdżalnie wodne, plac zabaw
∞ klub dla nastolatków
∞ animacje i zajęcia w klubach dla dzieci (4-12 lat)
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

LTI MAHDIA BEACH
Hotel zbudowany w stylu mauretańskim należący do sieci LTI położony jest 
w otoczeniu palmowego ogrodu, w spokojnej strefie turystycznej Mahdii. 
Piękna piaszczysta plaża, basen o oryginalnym kształcie, bar w basenie oraz 
atrakcje dla dzieci są elementami udanego rodzinnego wypoczynku. 

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

3 km od Mahdia,  
45 km od lotniska w Monastirze,  
110 km od lotniska w Enfidha

SPRAWDŹ 
CENĘ



 GRATIS 
   POBYT W HOTELU:  

1. dziecko do 13 lat

ULTRA ALL INCLUSIVE 24H

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin
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SAHARA BEACH
Atutem hotelu jest położenie na rozległym terenie w otoczeniu zadbanego 
ogrodu bezpośrednio przy długiej, szerokiej i złocistej plaży. Na Gości czeka 
tu duży, kolorowy aquapark z wieloma zjeżdżalniami, wspaniały plac zabaw 
oraz szeroka gama zajęć rekreacyjno-sportowych.

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

∞ PRZY PLAŻY

∞ ZJEŻDŻALNIE

∞ WIFI GRATIS

 Lokalizacja:

8 km Monastiru,  
6 km od lotniska w Monastirze,  
90 km od lotniska w Enfidha

SPRAWDŹ 
CENĘ



ALL INCLUSIVE HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1975 r. Odnowiony w 2010 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, kawiarnia, 
pralnia, sejf w recepcji, basen kryty, 3 baseny 
odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 300 m 
długości, parasole, leżaki, bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane w 3 budynkach. Wyposażone 
w klimatyzację centralną, telefon, łazienkę, 
balkon.
Typy pokoi:
∞  standardowe dla max 3 os.
∞ connected dla max 5 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 restauracja główna, restauracja à la carte, bary, 
kawiarnia
All Inclusive
∞  śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  międzynarodowa

INTERNET
∞  Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞  animacje, dyskoteka, aerobik
∞ tenis stołowy, minigolf, boccia, łucznictwo 
∞ rzutki, bilard
∞ piłka nożna, koszykówka, siatkówka plażowa
∞ centrum SPA, masaż, fryzjer
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ 9 kortów tenisowych
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞  2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne, plac zabaw
∞ animacje i kluby dla dzieci w wieku 4-18 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczka dla dzieci dla 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 
do zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 
dostępnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Szczegółowe informacje o hotelu na www.coraltravel.pl

Pokoje  
dla rodzin
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os.
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• Czechowice Dziedzice, Chantal Travel;  
ul. Targowa 2, 43-502 Czechowice Dziedzice, 
tel. +48 32 737 62 23,  
biuro@chantaltravel.pl

• Częstochowa, E-lastminute.pl; ul. Dąbrowskiego 7, 
42-200 Częstochowa, tel. +48 34 324 80 40, 
office@e-lastminute.pl

• Jastrzębie Zdrój, Podróżnik; ul. Harcerska 1D,  
44-335 Jastrzębie Zdrój, tel. +48 32 470 05 88, 
butpodroznik@wp.pl

• Jaworzno, Laguna; ul. Mickiewicza 5,  
43-600 Jaworzno, tel. +48 32 752 65 89,  
biuro@odlotowewakacje.pl

• Jaworzno, Sun Tour; ul. Sądowa 5A,  
43-600 Jaworzno, tel. +48 32 751 91 21,  
suntour@interia.pl

• Kłobuck, Scout Travel; ul. Szkolna 10,  
42-100 Kłobuck, tel. +48 34 317 22 04,  
scouttravel2@interia.eu

• Mikołów, Holiday Ticket; ul. Św. Wojciecha 25,  
43-190 Mikołów, tel. +48 32 226 42 92,  
rezerwacje@holidayticket.pl

• Mysłowice, Wigor; ul. Armii Krajowej 22,  
41-400 Mysłowice, tel. +48 32 222 56 06,  
biurowigor@vp.pl

• Piekary Śląskie, Golden Travel, ul. Kamienna 2,  
41-943 Piekary Śląskie, tel. +48 508 548 272,  
golden.piekary@goldentravel.pl

• Racibórz, Max, plac Dworcowy 1, 47-400 Racibórz, 
tel. +48 32 415 27 73, centrala@maax.pl

• Ruda Śląska, Sun Travel; ul. Wawelska 2,  
41-700 Ruda Śląska, tel. +48 32 243 52 99,  
suntravel@vp.pl

• Rybnik, Firo-Tour Polska; ul. Raciborska 5,  
44-200 Rybnik, tel. +48 32 433 00 13,  
biuro@firotour.pl

• Siemianowice Śląskie, Atut; ul. Staszica 3,  
41-100 Siemianowice Śląskie,  
tel. +48 32 765 83 24, kontakt@biurolastminute.pl

• Tychy, Holiday; ul. Dmowskiego 22, 43-100 Tychy, 
tel. +48 32 217 46 00, biuro@holiday.tychy.pl

• Wodzisław Śląski, WW; ul. Rynek 11,  
44-300 Wodzisław Śląski, tel. +48 32 455 55 00, 
wojtek@wakacjeww.pl

• Zabrze, Koral Travel; plac Teatralny 12 (CH Platan),  
41-800 Zabrze, tel. + 48 32 278 04 99,  
bpplatan@o2.pl

• Zawiercie, Denar Travel; ul. 3 Maja 1A,  
42-400 Zawiercie, tel. +48 32 670 95 96,  
biuro.zawiercie@denartravel.pl

• Żernica, Kolibri; ul. Gliwicka 2, 44-144 Żernica, 
 tel. +48 32 230 82 95, kolibri@gni.pl

• Żory, Sun Travel; ul. Górne Przedmieście 1,  
44-240 Żory, tel. +48 32 434 18 88,  
bp@sun-travel.com.pl

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
• Kielce, Centrum Last Minute; ul. Kościuszki 24,  

25-310 Kielce, tel. +48 41 344 75 03,  
biuro@lastowicze.pl

• Ostrowiec Świętokrzyski, Voyager;  
ul. Mickiewicza 30 (Galeria Ostrowiec),  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,  
tel. +48 41 263 41 85, voyager.ostrowiec@gmail.com

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
• Ełk, Holidayline.pl; ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3,  

19-300 Ełk, tel. +48 87 610 88 88,  
rezerwacje@holidayline.pl

• Iława, Luz; ul. Królowej Jadwigi 14,  
14-200 Iława, tel. +48 89 648 39 31, luz@luzbp.pl

• Olsztyn, E-lastminute.pl; ul. Warmińska 27 lok. 10,  
10-544 Olsztyn, tel. +48 89 652 14 76,  
ajatravel@e-lastminute.pl

• Olsztyn, Ellite Travel; ul. Staromiejska 16, 10-017 
Olsztyn, tel. +48 89 527 40 04, biuro@elitetravel.pl

• Ostróda, M-Tour; ul. Grunwaldzka 16,  
14-100 Ostróda, tel. +48 89 646 48 48,  
mtour.ostroda@gmail.com

WOJ. WIELKOPOLSKIE
• Gniezno, Sun Way Travel; ul. Sobieskiego 17 lok. 111 

(Galeria MAX), 62-200 Gniezno, tel. +48 721 260 
000, gniezno@sunwaytravel.pl

• Kalisz, Yerco; ul. Górnośląska 25, 62-800 Kalisz,  
tel. +48 62 753 23 85, biuro@yerco.pl

• Kępno, Kuba Tour; al. Marcinkowskiego 4a/7,  
63-600 Kępno, tel. +48 62 782 00 47,  
kubatour@wp.pl

• Konin, Sun Way Travel;  
ul. Ogrodowa 31A (CH Ferio), 62-571 Konin, 
tel. +48 721 580 000,  
konin@sunwaytravel.pl

• Koziegłowy, Balkan Travel; Oś. Leśne 20,  
62-028 Koziegłowy, tel. +48 535 737 835,  
kozieglowy@balkantravel.pl

• Leszno, Laguna; Rynek 35, 64-100 Leszno,  
tel. +48 65 529 57 97,  
info@laguna.leszno.pl

• Luboń, Kiwi Travel; ul. Żabikowska 66 (CH PAJO),  
62-030 Luboń, tel. +48 61 899 42 00,  
biuro@kiwitravel.pl

• Nowy Tomyśl, Śródziemnomorze;  
ul. Piłsudskiego 46, 64-300 Nowy Tomyśl, 
tel. +48 61 442 11 00,  
biuro@srodziemnomorze.pl

• Oborniki, AP Travel; ul. 11 Listopada 2 (Intermarché),  
64-600 Oborniki, tel. +48 61 296 06 00,  
oborniki@aptravel.pl

• Ostrów Wielkopolski, Wakacyjny Agent;  
ul. Wojska Polskiego 2/2,  
63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. +48 62 590 38 49,  
biuro@wakacyjnyagent.pl

• Poznań, Agenda; ul. Woźna 7/8, 61-777 Poznań,  
tel. +48 61 853 09 54, biuro@superwakacje.pl

• Poznań, Holidayservice; al. Solidarności 42,  
61-696 Poznań, tel. +48 61 677 10 00,  
info@holidayservice.pl

• Poznań, Viva Travel; ul. Bukowska 285  
(Terminal Portu Lotniczego – Ławica), 60-189 Poznań, 
tel. +48 61 849 21 75, biuro@viva-travel.com.pl

• Przeźmierowo, Balkan Travel; ul. Rynkowa 75C,  
62-081 Przeźmierowo, tel. +48 530 226 551,  
balkantravel@balkantravel.pl

• Środa Wielkopolska, Podróży Świat;  
ul. Stary Rynek 4, 63-000 Środa Wielkopolska, 
tel. +48 61 639 30 52, biuro@podrozyswiat.pl

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
• Koszalin, Sun Way Travel; ul. Paderewskiego 1 

(CH Atrium), 75-736 Koszalin, tel. +48 721 240 000,  
koszalin@sunwaytravel.pl
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WOJ. DOLNOŚLĄSKIE 
• Bolesławiec, Axis Travel; Rynek 7/7; 59-700 

Bolesławiec, tel. +48 75 732 20 10,  
axis@axis-travel.pl

• Głogów, Travel; pl. Konstytucji 3 Maja 2,  
67-200 Głogów, tel. +48 76 834 13 16,  
glogow@travel2u.pl

• Legnica, Wakacjedlaciebie.com.pl; ul. Libana 5,  
59-220 Legnica, tel. +48 76 862 95 71,  
gromada@poczta.onet.pl

• Lubin, Habibi Travel; ul. Armii Krajowej 1,  
59-300 Lubin, tel. +48 76 724 90 44,  
biuro@habibitravel.pl

• Wałbrzych, Jolka; ul. Moniuszki 17, 58-300 
Wałbrzych, tel. +48 74 843 39 84, jolka@hm.pl

• Wałbrzych, MR Travel; ul. Broniewskiego 67/303 B,  
58-309 Wałbrzych, tel. +48 74 663 01 17,  
mr@mrtravel.com.pl

• Wrocław, Fly Back; ul. Hallera 52 (CH Borek),  
50-984 Wrocław, tel. +48 71 783 18 96,  
flyback@flyback.com.pl 

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE 
• Bydgoszcz, Glob Travel; Stary Rynek 1,  

85-101 Bydgoszcz, tel. +48 52 321 45 95,  
globtravel@globtravel.pl 

• Bydgoszcz, Summer; ul. Dworcowa 37,  
85-009 Bydgoszcz, tel. +48 52 321 21 02,  
biuro@summer.bydgoszcz.pl

• Inowrocław, Przygoda; ul. Królowej Jadwigi 12,  
88-100 Inowrocław, tel. +48 52 355 91 11,  
przygodaino@poczta.onet.pl

• Świecie, Klub Podróżnika; al. Jana Pawła II 3,  
86-100 Świecie, tel. +48 52 562 00 55,  
biuro@klub-podroznika.eu

• Toruń, Coco Tours; ul. Małe Garbary 21,  
87-100 Toruń, tel. +48 56 653 92 22,  
monika.kwiatkowska@cocotours.pl

• Włocławek, Sun Travel; ul. Zbiegniewskiej 75,  
87-800 Włocławek, tel. +48 54 420 17 44,  
kontakt@suntravel.wloclawek.pl

WOJ. LUBELSKIE
• Biłgoraj, Planeta; ul. 3 Maja 13 (Galeria 

Biłgorajska), 23-400 Biłgoraj, tel. +48 84 686 18 18, 
biuro@planeta-podrozy.pl

• Lublin, Solclub, ul. Orkana 6 (Galeria Orkana),  
20-950 Lublin, tel. +48 81 443 30 00, info@solclub.pl

WOJ. LUBUSKIE
• Gorzów Wielkopolski, Sun Klub;  

ul. Mieszka I 68/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski,  
tel. +48 95 736 68 88, biuro@sunklub.pl

• Zielona Góra, Sun Klub; ul. Kupiecka 21,  
65-426 Zielona Góra, tel. +48 68 452 87 44,  
biuro@bpeldorado.pl

WOJ. ŁÓDZKIE
• Łódź, Planeta Podróży, ul. Żwirki 3, 90-448 Łódź,  

tel. +48 42 661 94 60, biuro@planetapodrozy.pl
• Łódź, Sol Travel, ul. Piotrkowska 132, 90-103 Łódź,  

tel. +48 42 632 34 14, soltravel@soltravel.pl
• Piotrków Trybunalski, Juventur;  

ul. Słowackiego 103, 97-300 Piotrków Trybunalski,  
tel. +48 44 646 87 13, biuro@juventurpiotrkow.pl

• Radomsko, Trybunalskie; ul. Reymonta 43/12,  
97-500 Radomsko, tel. +48 44 683 21 77,  
biuro@trybunalskie.com.pl

• Tomaszów Mazowiecki, Omnitur,  
ul. P.O.W. 17 lok. 1, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,  
tel. +48 44 724 98 12, omnitur@omnitur.pl

• Zduńska Wola, Ventus Travel; ul. Łaska 15,  
98-220 Zduńska Wola, tel. +48 43 825 31 67,  
ventustravel@gmail.com

• Zgierz, Viva Centrum Podróży;  
plac Jana Pawła II 17, 95-100 Zgierz,  
tel. +48 42 719 06 85, vivacp@poczta.wp.pl

WOJ. MAŁOPOLSKIE
• Andrychów, Marti Travel; plac Mickiewicza 1C,  

34-120 Andrychów, tel. +48 33 870 33 77,  
mwandor@martitravel.pl

• Kęty, Idea Travel; ul. Rynek 11, 32-650 Kęty,  
tel. +48 33 845 18 60, idea@idealnewakacje.pl

• Kraków, Travel Market; ul. Kapelanka 54 (CH Tesco),  
30-347 Kraków, tel. +48 12 267 03 25,  
kapelanka@travel-market.pl

• Nowy Targ, Regle; ul. Szaflarska 23, 34-400 Nowy 
Targ, tel. +48 18 266 73 72,  
biuro.regle2@gmail.com

• Olkusz, Ilkus; ul. Sławkowska 13, 32-300 Olkusz,  
tel. +48 32 643 15 85, ilkus@ilkus.com.pl

• Oświęcim, Agturim; Rynek Główny 20,  
32-600 Oświęcim, 
tel. +48 33 445 81 03, biuro@agturim.pl

• Wadowice, Idea Travel; ul. Lwowska 8,  
34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 55 90,  
idea@idealnewakacje.pl 

• Zakopane, Regle; ul. Krupówki 42/5, 34-500 
Zakopane, tel. +48 18 201 57 81,  
biuro.regle@gmail.com 

WOJ. MAZOWIECKIE
• Grodzisk Mazowiecki, Travel Club;  

ul. Spółdzielcza 6 lok. 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, 
tel. +48 882 801 884, travelclub@vp.pl

• Piaseczno, Ariadna Travel; ul. Młynarska 4E,  
05-500 Piaseczno, tel. +48 22 735 22 10,  
info@ariadnatravel.pl

• Płock, Wakacyjny Doradca;  
ul. Józefa Kwiatka 35 lok. 3, 09-400 Płock, 
tel. +48 24 364 55 50, biuro@wakacyjnydoradca.pl

• Warszawa, Holiday Club; ul. Malczewskiego 52,  
02-617 Warszawa, tel. +48 22 844 06 99,  
info@holidayclub.com.pl

• Warszawa, Smile Holiday; al. Niepodległości 92/98  
(Metro Racławicka), 02-585 Warszawa, 
tel. +48 22 848 14 08, marcin@smileholiday.pl

• Warszawa, Sun Way Travel; ul. Gen. Felicjana 
Sławoja-Składkowskiego 4 (CH Skorosze), 
02-497 Warszawa, tel. +48 721 080 000,  
skorosze@sunwaytravel.pl

• Warszawa, World Holidays; ul. Szkoły Orląt 4 lok. 8, 
03-984 Warszawa, tel. +48 22 893 10 35,  
biuro@worldholidays.pl

• Wołomin, Hit Travel; ul. Ogrodowa 1, 05-200 
Wołomin, tel. +48 22 787 90 16,  
hittravel@hittravel.pl

WOJ. PODKARPACKIE
• Nisko, Nista; plac Wolności 1, 37-400 Nisko, 

tel. +48 15 841 20 85, nista@poczta.onet.pl;

WOJ. PODLASKIE
• Białystok, 24 Holiday; ul. Św. Mikołaja 1/1,  

15-420 Białystok, tel. +48 85 742 07 74, 
mikolaja@24holiday.pl

WOJ. POMORSKIE
• Gdańsk, 24 Holiday; ul. Dmowskiego 7B/2,  

80-243 Gdańsk, tel. +48 58 350 57 97, 
gdansk@24holiday.pl

• Gdańsk, Mttravel.pl; ul. Św. Ducha 37/39,  
80-834 Gdańsk, tel. +48 58 306 61 66,  
biuro@mttravel.pl

• Gdańsk, Sun Way Travel; ul. Rakoczego 11 lok. 17,  
80-288 Gdańsk, tel. +48 721 290 000,  
morena@sunwaytravel.pl

• Kościerzyna, Exotico; ul. Staszica 13,  
83-400 Kościerzyna, tel. +48 788 966 666,  
biuro@exotico.pl

• Słupsk, Sun Way Travel;  
ul. Szczecińska 58/30 (CH Jantar),  
76-200 Słupsk, tel. +48 59 845 54 80,  
biuro@sunwaytravel.pl 

WOJ. ŚLĄSKIE
• Będzin, Sun&Travel; ul. 11 Listopada 10  

(CH Kaufland), 42-500 Będzin, 
tel. +48 32 263 26 54, biuro@sun.travel.pl

• Bieruń, Traveller; ul. Granitowa 16, 43-155 Bieruń,  
tel. +48 32 216 37 39, piast@traveller.net.pl

• Chorzów, Conti; ul. Dworcowa 2,  
41-500 Chorzów, tel. +48 32 346 00 84,  
biuro@contichorzow.pl

• Cieszyn, Bea-Travel; ul. Głęboka 45,  
43-400 Cieszyn, tel. +48 33 852 08 17,  
beatravel@pro.onet.pl

Zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczenia 
doradców w autoryzowanych biurach podróży. To nasi 
partnerzy, którzy dobrze znają ofertę Coral Travel i potrafią 
odpowiedzieć na potrzeby klientów. Pozwól im doradzić 
najlepszy dla Ciebie sposób i kierunek podróży z Coral Travel.
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• Czechowice Dziedzice, Chantal Travel;  
ul. Targowa 2, 43-502 Czechowice Dziedzice, 
tel. +48 32 737 62 23,  
biuro@chantaltravel.pl

• Częstochowa, E-lastminute.pl; ul. Dąbrowskiego 7, 
42-200 Częstochowa, tel. +48 34 324 80 40, 
office@e-lastminute.pl

• Jastrzębie Zdrój, Podróżnik; ul. Harcerska 1D,  
44-335 Jastrzębie Zdrój, tel. +48 32 470 05 88, 
butpodroznik@wp.pl

• Jaworzno, Laguna; ul. Mickiewicza 5,  
43-600 Jaworzno, tel. +48 32 752 65 89,  
biuro@odlotowewakacje.pl

• Jaworzno, Sun Tour; ul. Sądowa 5A,  
43-600 Jaworzno, tel. +48 32 751 91 21,  
suntour@interia.pl

• Kłobuck, Scout Travel; ul. Szkolna 10,  
42-100 Kłobuck, tel. +48 34 317 22 04,  
scouttravel2@interia.eu

• Mikołów, Holiday Ticket; ul. Św. Wojciecha 25,  
43-190 Mikołów, tel. +48 32 226 42 92,  
rezerwacje@holidayticket.pl

• Mysłowice, Wigor; ul. Armii Krajowej 22,  
41-400 Mysłowice, tel. +48 32 222 56 06,  
biurowigor@vp.pl

• Piekary Śląskie, Golden Travel, ul. Kamienna 2,  
41-943 Piekary Śląskie, tel. +48 508 548 272,  
golden.piekary@goldentravel.pl

• Racibórz, Max, plac Dworcowy 1, 47-400 Racibórz, 
tel. +48 32 415 27 73, centrala@maax.pl

• Ruda Śląska, Sun Travel; ul. Wawelska 2,  
41-700 Ruda Śląska, tel. +48 32 243 52 99,  
suntravel@vp.pl

• Rybnik, Firo-Tour Polska; ul. Raciborska 5,  
44-200 Rybnik, tel. +48 32 433 00 13,  
biuro@firotour.pl

• Siemianowice Śląskie, Atut; ul. Staszica 3,  
41-100 Siemianowice Śląskie,  
tel. +48 32 765 83 24, kontakt@biurolastminute.pl

• Tychy, Holiday; ul. Dmowskiego 22, 43-100 Tychy, 
tel. +48 32 217 46 00, biuro@holiday.tychy.pl

• Wodzisław Śląski, WW; ul. Rynek 11,  
44-300 Wodzisław Śląski, tel. +48 32 455 55 00, 
wojtek@wakacjeww.pl

• Zabrze, Koral Travel; plac Teatralny 12 (CH Platan),  
41-800 Zabrze, tel. + 48 32 278 04 99,  
bpplatan@o2.pl

• Zawiercie, Denar Travel; ul. 3 Maja 1A,  
42-400 Zawiercie, tel. +48 32 670 95 96,  
biuro.zawiercie@denartravel.pl

• Żernica, Kolibri; ul. Gliwicka 2, 44-144 Żernica, 
 tel. +48 32 230 82 95, kolibri@gni.pl

• Żory, Sun Travel; ul. Górne Przedmieście 1,  
44-240 Żory, tel. +48 32 434 18 88,  
bp@sun-travel.com.pl

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
• Kielce, Centrum Last Minute; ul. Kościuszki 24,  

25-310 Kielce, tel. +48 41 344 75 03,  
biuro@lastowicze.pl

• Ostrowiec Świętokrzyski, Voyager;  
ul. Mickiewicza 30 (Galeria Ostrowiec),  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,  
tel. +48 41 263 41 85, voyager.ostrowiec@gmail.com

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
• Ełk, Holidayline.pl; ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3,  

19-300 Ełk, tel. +48 87 610 88 88,  
rezerwacje@holidayline.pl

• Iława, Luz; ul. Królowej Jadwigi 14,  
14-200 Iława, tel. +48 89 648 39 31, luz@luzbp.pl

• Olsztyn, E-lastminute.pl; ul. Warmińska 27 lok. 10,  
10-544 Olsztyn, tel. +48 89 652 14 76,  
ajatravel@e-lastminute.pl

• Olsztyn, Ellite Travel; ul. Staromiejska 16, 10-017 
Olsztyn, tel. +48 89 527 40 04, biuro@elitetravel.pl

• Ostróda, M-Tour; ul. Grunwaldzka 16,  
14-100 Ostróda, tel. +48 89 646 48 48,  
mtour.ostroda@gmail.com

WOJ. WIELKOPOLSKIE
• Gniezno, Sun Way Travel; ul. Sobieskiego 17 lok. 111 

(Galeria MAX), 62-200 Gniezno, tel. +48 721 260 
000, gniezno@sunwaytravel.pl

• Kalisz, Yerco; ul. Górnośląska 25, 62-800 Kalisz,  
tel. +48 62 753 23 85, biuro@yerco.pl

• Kępno, Kuba Tour; al. Marcinkowskiego 4a/7,  
63-600 Kępno, tel. +48 62 782 00 47,  
kubatour@wp.pl

• Konin, Sun Way Travel;  
ul. Ogrodowa 31A (CH Ferio), 62-571 Konin, 
tel. +48 721 580 000,  
konin@sunwaytravel.pl

• Koziegłowy, Balkan Travel; Oś. Leśne 20,  
62-028 Koziegłowy, tel. +48 535 737 835,  
kozieglowy@balkantravel.pl

• Leszno, Laguna; Rynek 35, 64-100 Leszno,  
tel. +48 65 529 57 97,  
info@laguna.leszno.pl

• Luboń, Kiwi Travel; ul. Żabikowska 66 (CH PAJO),  
62-030 Luboń, tel. +48 61 899 42 00,  
biuro@kiwitravel.pl

• Nowy Tomyśl, Śródziemnomorze;  
ul. Piłsudskiego 46, 64-300 Nowy Tomyśl, 
tel. +48 61 442 11 00,  
biuro@srodziemnomorze.pl

• Oborniki, AP Travel; ul. 11 Listopada 2 (Intermarché),  
64-600 Oborniki, tel. +48 61 296 06 00,  
oborniki@aptravel.pl

• Ostrów Wielkopolski, Wakacyjny Agent;  
ul. Wojska Polskiego 2/2,  
63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. +48 62 590 38 49,  
biuro@wakacyjnyagent.pl

• Poznań, Agenda; ul. Woźna 7/8, 61-777 Poznań,  
tel. +48 61 853 09 54, biuro@superwakacje.pl

• Poznań, Holidayservice; al. Solidarności 42,  
61-696 Poznań, tel. +48 61 677 10 00,  
info@holidayservice.pl

• Poznań, Viva Travel; ul. Bukowska 285  
(Terminal Portu Lotniczego – Ławica), 60-189 Poznań, 
tel. +48 61 849 21 75, biuro@viva-travel.com.pl

• Przeźmierowo, Balkan Travel; ul. Rynkowa 75C,  
62-081 Przeźmierowo, tel. +48 530 226 551,  
balkantravel@balkantravel.pl

• Środa Wielkopolska, Podróży Świat;  
ul. Stary Rynek 4, 63-000 Środa Wielkopolska, 
tel. +48 61 639 30 52, biuro@podrozyswiat.pl

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
• Koszalin, Sun Way Travel; ul. Paderewskiego 1 

(CH Atrium), 75-736 Koszalin, tel. +48 721 240 000,  
koszalin@sunwaytravel.pl

435435coralove lato
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�  Białystok, ul. Jurowiecka 1 (Galeria Jurowiecka),   85 877 24 
20, bialystok.jurowiecka@coraltravel.pl
�  Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5 (Galeria Sfera),   33 485 94 84,  

bielsko@coraltravel.pl
�  Bydgoszcz, al. Wojska Polskiego 1 (CH Zielone Arkady),  

  52 523 94 90, bydgoszcz@coraltravel.pl 
�  Bytom, Plac Tadeusza Kościuszki 1 (CH Agora Bytom),  

  32 396 26 88, bytom@coraltravel.pl 
�  Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 24/24, 

  34 389 34 60, czestochowa@coraltravel.pl
�  Elbląg, ul. Płk. Dąbka 152 (CH Ogrody),   55 625 43 90,  

elblag@coraltravel.pl
�  Gdańsk, ul. Grunwaldzka 141 (Galeria Bałtycka),  

  58 770 28 00, gdansk2@coraltravel.pl
�  Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 92,   58 301 71 44,  

gdansk@coraltravel.pl
�  Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2 (CH Riviera),  

  58 665 36 23, gdynia@coraltravel.pl
�  Jelenia Góra, ul. Podwale 25 (Nowy Rynek),   75 612 10 97, 

jelenia.gora@coraltravel.pl
�  Katowice, ul. 3 maja 30 (Galeria Katowicka),   32 661 04 92,  

katowice3@coraltravel.pl
�  Katowice, ul. Moniuszki 2,   32 782 30 65,  

katowice1@coraltravel.pl
�  Katowice, ul. Piotra Skargi 6 (DH Supersam),   32 712 20 99, 

katowice@coraltravel.pl
�  Katowice, ul. Chorzowska 107 (Silesia City Center),  
  32 733 81 18, katowice2@coraltravel.pl
�  Katowice, ul. Kościuszki 229 (Galeria Libero),  
  32 213 87 40, katowice4@coraltravel.pl
�  Kielce, ul. Warszawska 26 (Galeria Korona),   41 201 32 60,  

kielce@coraltravel.pl
�  Kraków, al. Bora-Komorowskiego 41 (CH Serenada),  

  12 422 40 00, krakow@coraltravel.pl
�  Kraków, ul. Kamieńskiego 11 (Bonarka City Center),  

  12 298 62 99, krakow.bonarka@coraltravel.pl

�  Kraków, ul. Kościuszki 23,   12 426 43 96, krakow2@coraltravel.pl
�  Lublin, al. Unii Lubelskiej 2 (CH Tarasy Zamkowe),  

  81 464 44 50, lublin@coraltravel.pl
�  Łódź, ul. Drewnowska 58 (CH Manufaktura),   42 231 58 12,  

lodz@coraltravel.pl
�  Olsztyn, ul. Tuwima 26 (Galeria Warmińska),   89 678 94 50,  

olsztyn@coraltravel.pl
�  Płock, ul. Wyszogrodzka 127 (Galeria Mazovia),   24 367 87 30, 

plock@coraltravel.pl
�  Poznań, ul. Matyi 2 (CH Avenida Poznań),   61 843 21 15,  

poznan@coraltravel.pl
�  Poznań, ul. Pleszewska 1 (CH Posnania),   61 628 07 77,  

poznan2@coraltravel.pl
�  Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 (CH Galeria Rzeszów),  
  17 783 55 50, rzeszow@coraltravel.pl
�  Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 1 (CH Focus Park Rybnik),  

  32 733 63 01,rybnik@coraltravel.pl
�  Sosnowiec, ul. 3 Maja 13,   32 263 14 70,  

sosnowiec@coraltravel.pl
�  Tarnów, ul. Nowodąbrowska 127 (Gemini Park Tarnów),  
  14 639 51 60, tarnow@coraltravel.pl
�  Toruń, ul. Stanisława Żółkiewskiego 15 (Atrium Copernicus),  
  56 640 52 80, torun@coraltravel.pl
�  Tychy, ul. Towarowa 2c (Gemini Park Tychy),   32 213 86 80,  

tychy@coraltravel.pl
�  Warszawa Bielany,  ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15 

(Galeria Młociny),  mlociny@coraltravel.pl - Otwarcie wkrótce!
�  Warszawa Centrum, al. Jana Pawła II 29,   22 556 60 77,  

centrum@coraltravel.pl
�  Warszawa Ochota, Aleje Jerozolimskie 148 (CH Reduta),  
  22 556 60 66, ochota@coraltravel.pl
�  Warszawa Targówek, ul. Głębocka 15 (CH Atrium Targówek), 

targowek@coraltravel.pl - Otwarcie wkrótce!
�  Warszawa Royal Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 1 (Royal 

Wilanów),    22 160 52 60, royal.wilanow@coraltravel.pl
�  Warszawa Wilanów, al. Rzeczypospolitej 18,   22 842 02 02,  

wilanow@coraltravel.pl
�  Wrocław, ul. Czekoladowa 7-9 (Aleja Bielany),   71 757 23 24, 

wroclaw.alejabielany@coraltravel.pl
�  Wrocław, ul. Legnicka 58, (Magnolia Park),   22 581 57 92,  

wroclaw2@coraltravel.pl
�  Wrocław, ul. Piłsudskiego 2,   71 337 58 34,  

wroclaw@coraltravel.pl

Salony firmowe w całej Polsce

Infolinia dla Klientów: 

801 44 44 00
klient@coraltravel.pl
www.coraltravel.pl
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Rezerwacja online
Wybieraj jak lubisz
W domu, w drodze do pracy,  restauracji, 
na spacerze, przez telefon, na tablecie 
lub laptopie.

Skontaktuj się
Nie masz czasu? Masz pytania? Napisz 
do naszego konsultanta lub zostaw 
numer — oddzwonimy!

Dowiedz się więcej
Na naszej stronie znajdziesz więcej zdjęć, 
informacji, lokalizację hoteli, rozkłady 
lotów i wiele więcej.

Rezerwuj kiedy chcesz
Jesteśmy do twojej dyspozycji 24h 
online, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Płać bezpiecznie
Płatności online, kartą, przelewem lub 
w najbliższym salonie sprzedaży.

Autoryzowane  
Biura Podróży:
Polecamy również kontakt z naszymi 
Autoryzowanymi Biurami Podróży 
w całej Polsce. Adres swojego biura 
znajdziesz na stronach 222-223 oraz na:  
www.coraltravel.pl/punkty-sprzedazy

Biura Agencyjne:
Nasza oferta dostępna jest również 
w ponad 2000 tradycyjnych biur podróży.

Punkty sprzedaży
firmowe, autoryzowane, agencyjne, online

rezerwuj 
online 

www.coraltravel.pl

Klik i lecisz 
na wakacje

Porozmawiajmy 
o wakacjach przy 

aromatycznej kawie. 
Zapraszamy
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�  Białystok, ul. Jurowiecka 1 (Galeria Jurowiecka),   85 877 24 
20, bialystok.jurowiecka@coraltravel.pl
�  Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5 (Galeria Sfera),   33 485 94 84,  

bielsko@coraltravel.pl
�  Bydgoszcz, al. Wojska Polskiego 1 (CH Zielone Arkady),  

  52 523 94 90, bydgoszcz@coraltravel.pl 
�  Bytom, Plac Tadeusza Kościuszki 1 (CH Agora Bytom),  

  32 396 26 88, bytom@coraltravel.pl 
�  Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 24/24, 

  34 389 34 60, czestochowa@coraltravel.pl
�  Elbląg, ul. Płk. Dąbka 152 (CH Ogrody),   55 625 43 90,  

elblag@coraltravel.pl
�  Gdańsk, ul. Grunwaldzka 141 (Galeria Bałtycka),  

  58 770 28 00, gdansk2@coraltravel.pl
�  Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 92,   58 301 71 44,  

gdansk@coraltravel.pl
�  Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2 (CH Riviera),  

  58 665 36 23, gdynia@coraltravel.pl
�  Jelenia Góra, ul. Podwale 25 (Nowy Rynek),   75 612 10 97, 

jelenia.gora@coraltravel.pl
�  Katowice, ul. 3 maja 30 (Galeria Katowicka),   32 661 04 92,  

katowice3@coraltravel.pl
�  Katowice, ul. Moniuszki 2,   32 782 30 65,  

katowice1@coraltravel.pl
�  Katowice, ul. Piotra Skargi 6 (DH Supersam),   32 712 20 99, 

katowice@coraltravel.pl
�  Katowice, ul. Chorzowska 107 (Silesia City Center),  
  32 733 81 18, katowice2@coraltravel.pl
�  Katowice, ul. Kościuszki 229 (Galeria Libero),  
  32 213 87 40, katowice4@coraltravel.pl
�  Kielce, ul. Warszawska 26 (Galeria Korona),   41 201 32 60,  

kielce@coraltravel.pl
�  Kraków, al. Bora-Komorowskiego 41 (CH Serenada),  

  12 422 40 00, krakow@coraltravel.pl
�  Kraków, ul. Kamieńskiego 11 (Bonarka City Center),  

  12 298 62 99, krakow.bonarka@coraltravel.pl

�  Kraków, ul. Kościuszki 23,   12 426 43 96, krakow2@coraltravel.pl
�  Lublin, al. Unii Lubelskiej 2 (CH Tarasy Zamkowe),  

  81 464 44 50, lublin@coraltravel.pl
�  Łódź, ul. Drewnowska 58 (CH Manufaktura),   42 231 58 12,  

lodz@coraltravel.pl
�  Olsztyn, ul. Tuwima 26 (Galeria Warmińska),   89 678 94 50,  

olsztyn@coraltravel.pl
�  Płock, ul. Wyszogrodzka 127 (Galeria Mazovia),   24 367 87 30, 

plock@coraltravel.pl
�  Poznań, ul. Matyi 2 (CH Avenida Poznań),   61 843 21 15,  

poznan@coraltravel.pl
�  Poznań, ul. Pleszewska 1 (CH Posnania),   61 628 07 77,  

poznan2@coraltravel.pl
�  Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 (CH Galeria Rzeszów),  
  17 783 55 50, rzeszow@coraltravel.pl
�  Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 1 (CH Focus Park Rybnik),  

  32 733 63 01,rybnik@coraltravel.pl
�  Sosnowiec, ul. 3 Maja 13,   32 263 14 70,  

sosnowiec@coraltravel.pl
�  Tarnów, ul. Nowodąbrowska 127 (Gemini Park Tarnów),  
  14 639 51 60, tarnow@coraltravel.pl
�  Toruń, ul. Stanisława Żółkiewskiego 15 (Atrium Copernicus),  
  56 640 52 80, torun@coraltravel.pl
�  Tychy, ul. Towarowa 2c (Gemini Park Tychy),   32 213 86 80,  

tychy@coraltravel.pl
�  Warszawa Bielany,  ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15 

(Galeria Młociny),  mlociny@coraltravel.pl - Otwarcie wkrótce!
�  Warszawa Centrum, al. Jana Pawła II 29,   22 556 60 77,  

centrum@coraltravel.pl
�  Warszawa Ochota, Aleje Jerozolimskie 148 (CH Reduta),  
  22 556 60 66, ochota@coraltravel.pl
�  Warszawa Targówek, ul. Głębocka 15 (CH Atrium Targówek), 

targowek@coraltravel.pl - Otwarcie wkrótce!
�  Warszawa Royal Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 1 (Royal 

Wilanów),    22 160 52 60, royal.wilanow@coraltravel.pl
�  Warszawa Wilanów, al. Rzeczypospolitej 18,   22 842 02 02,  

wilanow@coraltravel.pl
�  Wrocław, ul. Czekoladowa 7-9 (Aleja Bielany),   71 757 23 24, 

wroclaw.alejabielany@coraltravel.pl
�  Wrocław, ul. Legnicka 58, (Magnolia Park),   22 581 57 92,  

wroclaw2@coraltravel.pl
�  Wrocław, ul. Piłsudskiego 2,   71 337 58 34,  

wroclaw@coraltravel.pl

Salony firmowe w całej Polsce

Infolinia dla Klientów: 

801 44 44 00
klient@coraltravel.pl
www.coraltravel.pl
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  BUŁGARIA  ■
  EGIPT  ■

  TUN
EZJA

Jesteśmy dumni, że w ciągu 27 lat obsłużyliśmy ponad 20 mi-
lionów Gości. W tym czasie zdobyliśmy szerokie doświadcze-
nie w sektorze turystyki i obecnie zajmujemy zaszczytne miej-
sce wśród globalnych graczy rynkowych.

Dziś, OTI HOLDING jest liderem we wszystkich segmentach 
turystyki jak organizacja wycieczek, turystyka przyjazdowa,  
zakwaterowanie, przeloty, sieć agencji sprzedaży i bezpie-
czeństwo. Razem z naszymi 6600 pracownikami, własnymi 
oddziałami i partnerami biznesowymi działamy w 16 krajach 
świata. Przyjmujemy naszych Gości ze wszystkich krajów, rów-
nież z tych, gdzie świadczymy usługi jako touroperatorzy pod  
znakiem jakości i gwarancji OTI. 

To 90 regionów w 38 krajach, w tym w Turcji, Egipcie, Grecji, 
Hiszpanii, Tajlandii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
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