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Na bogato czy skromnie? All inclusive czy tylko !niadanie? Z"dzie#mi czy ze 
znajomymi? Kameralnie czy imprezowo? Na weekend, tydzie$ czy 10"dni? 
Latamy codziennie w"szczycie sezonu, mamy tysi%ce ró&nych hoteli 
w"ofercie, dlatego u"nas mo&esz dobra# wakacje jakie chcesz.
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Warszawa !ód" Gda#sk Bydgoszcz Pozna# Wroc$aw Kraków Katowice Rzeszów Szczecin Zielona Góra

Riwiera Turecka
Antalya x x x x x x x x x x x

Turcja Egejska
Bodrum x x x x x x

Dalaman x x x

Izmir x x

Grecja
Kreta x x x x x x

Rodos x x x x x x

Kos x x x x x

Zakynthos x x x x x

Korfu x x x x x

Bu!garia
Z$ote Piaski (Varna) x x x x x

S$oneczny Brzeg 
(Burgas) x x x x x x x x

Hiszpania
Girona x x x x

Egipt
Hurghada x x x x x

Sharm  
el Sheikh x x x

Marsa Alam x x

Tunezja
Enfidha x x x x x

Egzotyka x x x x x x
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W!ASNY SERWIS NA MIEJSCU
Jako marka nale!"ca do OTI Holding 
mamy wiele siostrzanych spó#ek, w$ród 
nich Odeon Tours i%Coral Travel, które 
operacyjnie wspieraj" nasz serwis 
w%miejscach wypoczynku: w%Turcji, 
Egipcie, Grecji, Hiszpanii, Tajlandii 
i%Dubaju. Jeste$my z%nimi w%sta#ym 
kontakcie. Dbaj" o%Was z%najwi&ksz" 
uwag", poniewa! jeste$cie naszymi 
wspólnymi Klientami.

POLSKOJ"ZYCZNI ANIMATORZY
Dost&pni w%hotelach Family, gdzie s" 
cz&$ci" hotelowych, mi&dzynarodowych 
zespo#ów animacyjnych.
• Zainspiruj" do poznawania ma#ego, 

wielkiego, dzieci&cego%$wiata,
• Zapewni" bezpiecze'stwo,
• Zniweluj" blokad& j&zykow",
• Zorganizuj" czas tak, by ka!dy dzie' by# 

pe#en nowych, ekscytuj"cych wra!e',
• Zatroszcz" si& jak kto$ naprawd& 

bliski.

Nale!ymy do grupy OTI Holding, która w"ci#gu 27 lat 
wypracowa$a sobie pozycj% jednego ze &wiatowych 
liderów bran!y turystycznej. Z"jej us$ug skorzysta$o ponad 

25"milionów klientów w"40 krajach &wiata. W"Polsce funkcjonujemy od 21 lat.  
Przez 15 lat pod mark# Wezyr Holidays a"od 2014 jako Coral Travel Poland po po$#czeniu 
dwóch marek Grupy OTI funkcjonuj#cych na polskim rynku. Dzi& jeste&my jednym 
z"najwi%kszych biur podró!y w"Polsce i"jedn# ze 100 najwi%kszych firm w"Polsce.

POLSKOJ"ZYCZNI REZYDENCI
• Oczekuj" na lotnisku po przylocie.
• Pokieruj" do klimatyzowanego autoka-

ru transferowego.
• Przeka!" broszury informacyjne o%kraju 

oraz informacje o%spotkaniu z%rezyden-
tem w%hotelu.

• Na spotkaniu w%hotelu przeka!" infor-
macje dotycz"ce hotelu, regionu oraz 
przedstawi" bogat" ofert& wycieczek.

• W%wi&kszo$ci hoteli znajduj" si& tablice 
oraz infoksi"!ki z%informacjami o%kraju 
opracowane w%j&zyku polskim.

• W%hotelach dost&pny jest te! kontakt 
do rezydenta lub lokalnego biura 
–%cz&sto 24 godziny na dob&.

POLSKOJ"ZYCZNI PRZEWODNICY
Towarzysz" Wam podczas wi&kszo$ci wy-
cieczek, wi&c zamiast koncentrowa( si& 
na zrozumieniu j&zyka obcego, skupiacie 
si& tylko na poch#anianiu wiedzy, pozna-
waniu $wiata i%robieniu selfie!

Polskoj!zyczni rezydenci, 
przewodnicy i"animatorzy dbaj# 

o"komfort i"bezpiecze$stwo 
na"ka%dym etapie Waszego urlopu.

NASI WYSZKOLENI,  
POLSCY ANIMATORZY
zaopiekuj# si# Waszymi 

dzie&mi w"hotelach Family. 
Wi!cej na str. 11

ANIMACJE POLSKIE 

JESTE!MY  
LIDEREM W"TURCJI

Niemal 40% wszystkich 
turystów podró!uj"cych 

z#polskim biurem podró!y 
do Turcji to Go$cie  

Coral Travel  
Poland.

W#hotelach  
oraz na wycieczkach.

Kochamy, pracujemy, 
podró$ujemy,  
 – dla Was.

Rodzimi kontrahenci 
wspieraj% nas na miejscu.

W#drodze 
na lotnisko  
i#do hoteli. 
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BEZPIECZE!STWO
• Mamy wszystkie zabezpieczenia 

prawne i!finansowe wymagane ustaw" 
o!us#ugach turystycznych.

• Nasze pakiety zawsze gwarantuj" 
ubezpieczenie klienta.

• Rzetelnie informujemy o!warunkach 
uczestnictwa.

• Prezentujemy pe#ne ceny ofert, 
#"cznie!z!podatkami, op#atami  
lotniskowymi i!ubezpieczeniem  
podstawowym.

• Nale$ymy do Polskiej Izby  
Turystyki (PIT).

GWARANCJA NIEZMIENNO"CI CENY

Bez wzgl%du na zmiany kursów walut, 
podwy$ki kosztów paliwa lub op#at 
lotniskowych, rezerwacje dokonane 
w!sezonie lato 2020 obj%te s" bezp#atn" 
gwarancj" niezmiennej ceny.

GWARANCJA BEZPIECZE!STWA
Nasza gwarancja ubezpieczeniowa 
wynosi 110 milionów z#otych. Zawarta 
jest w!towarzystwie ubezpieczeniowym 
ERGO Reiseversicherung AG oddzia# 
w!Polsce. Zabezpiecza sp#at% ewen-
tualnych roszcze& Klientów, zwi"za-
nych z!umowami zawartymi w!okresie 
od 17!wrze'nia 2019 r. do 16 wrze'nia 
2020!r. Gwarancja daje ochron% naszym 
Klientom. Przedmiotem gwarancji jest:
• pokrycie kosztów powrotu klientów 

do kraju, w!wypadku, gdy organizator 
turystyki nie zapewni tego powrotu,

• pokrycie zwrotu wp#at wniesionych przez 
klientów, w!wypadku, gdy z!przyczyn do-
tycz"cych organizatora turystyki impreza 
turystyczna nie zostanie zrealizowana,

• pokrycie zwrotu cz%'ci wp#at wniesio-
nych przez klientów za cz%'( impre-
zy turystycznej, która nie zostanie 
zrealizowana z!przyczyn dotycz"cych 
organizatora turystyki oraz osób, które 
dzia#aj" w!jego imieniu.

GWARANCJA JAKO"CI 
ISO#9001:2008
Jako jeden z!nielicznych touroperatorów 
na polskim rynku wdro$yli'my i!utrzy-
mujemy system zarz"dzania jako'ci" 
oraz otrzymali'my certyfikat zgodno'ci 
z!norm" ISO 9001:2008.
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110
GWARANCJI

mln
KAPITA$U 

ZAK$ADOWEGO

20mln

Zaufanie
Pewno'(, si#a, bezpiecze&stwo

2

T
U

R
C

JA
O

T
I H

O
LD

IN
G

2 3



Witajcie w!domu!
O!tradycjach, historii, 

naturze i!potrawach 
Turcji wiemy wi"cej ni# 

inni! To nasz drugi dom, 
a!zatem czy mo#e by$ 

lepszy doradca wakacji 
w!Turcji? Zapraszamy, 

wpadnijcie do nas.
nie tylko na herbatk".

NASZ ZESPÓ! TWORZ"CY OFERTY WAKACJI  
DO TURCJI TO RODOWICI MIESZKA#CY TURCJI 
Tam si! wychowali, uczyli i"rozwijali. Teraz dziel# si! z"Wami 
wiedz#, do$wiadczeniami i"mi%o$ci# do swojego kraju. Czy 
wi!c mo&e by' lepszy doradca wakacji w"Turcji ni& kto$, kto 
Turcj! zna od dziecka? Niemal 40% polskich Go$ci w"Turcji 
to go$cie Coral Travel Poland.  Propozycje wakacji w"Turcji 
przygotowujemy dla Was ju& od ponad 20 lat! Z"roku na rok 
poznajemy si! z"Wami, naszymi Go$'mi, coraz lepiej. Pozna-
jemy Wasze potrzeby, oczekiwania, zmieniaj#ce si! mody 
i"rosn#ce apetyty. To w%a$nie dzi!ki temu rozwijamy i"uatrak-
cyjniamy nasze propozycje. Tegoroczne znajdziecie  w"kata-
logu oraz wi!cej na www.coraltravel.pl/wakacje/Turcja

Riwiera Turecka

Costa Brava

Zakynthos

Z!ote Piaski

Korfu

Sharm el Sheikh

S!oneczny Brzeg

Zatoka Hammamet

Hurghada

Kreta

Kos

Rodos

Turcja Egejska
Marsa Alam
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14 BLISKICH REGIONÓW 
WAKACYJNYCH
Proponujemy wakacje w!popularnych 
kurortach Europy i!Afryki. takie, gdzie 
przelot trwa tylko 2 godz. jak Bu"garia 
i!takie gdzie leci si# d"u$ej, ale wypoczy-
wa bli$ej po"udniowego s"o%ca.

SZEROKI WYBÓR HOTELI I!POKOI
• ponad 800 hoteli AllInclusive,
• zró$nicowany standard hoteli od 2*  

do 5* deluxe, od ma"ych kameralnych 
po rozleg"e kompleksy hotelowe,

• ró$ne typy pokoi w!tym rodzinne 
dla 2+2 i!2+3, z!jedn& sypialni& lub 
dwupoziomowe, z!widokiem na morze, 
deluxe z!prywatnym basenem i!wiele 
innych mo$liwo'ci do wyboru.

DZIECIAKI RZ"DZ"!
• wiele hoteli, gdzie dziecko do 14 lat 

otrzymuje pobyt GRATIS,
• du$y wybór hoteli z!aquaparkami,
• hotele z!polsk& animacj& dla dzieci,
• baga$ dla dziecka do 2 lat gratis,
• wakacje dla dziecka do 2 lat gratis 

(tylko op"ata sta"a),
• wypo$yczalnie wózków i  "ó$eczka dla 

dzieci,
• menu i k&ciki dzieci#ce w restauracjach. 

Coralove lato
pe"ne plusów

Marzenia same si! nie spe"niaj# marzenia si! spe"nia.  
Nie czekaj wi!c, ju$ dzi% zaplanuj swoj# wakacyjn# podró$. 

3%
RABAT  

dla sta#ych
Klientów

TURCJA | GRECJA | HISZPANIA | BU!GARIA | EGIPT | TUNEZJA 

UBEZPIECZENIE  
W!CENIE

WAKACJE  
NA 10 DNI

2 DZIECI POBYT 
W!HOTELU  GRATIS GWARANCJE 

BAGA" DLA DZIECKA 
DO 2 LAT GRATIS

POLSKIE 
ANIMACJE 11 LOTNISK

WYLOTY CODZIENNIE 
W!SZCZYCIE SEZONU

Doceniamy,
$e jeste% naszym sta"ym 

Klientem, dlatego je%li 
od 2014 roku by"e% na 

wakacjach z&Coral Travel 
Poland mo$esz otrzyma' 
kart! Klubu Kochaj#cych 

Podró$e i&korzysta' 
z&rabatu lojalno%ciowego.

Wakacje à la carte
Nudzisz si!  

w jednym miejscu?
Masz swoje indywidualne

potrzeby wakacyjne?
Wybierz co% dla siebie

z naszego menu
wakacje à la carte,

wi!cej str. 12.

STANDARD BEZ DOP$AT
Rezerwuj&c wakacje w!naszym pakiecie 
masz wliczone: przelot w!obie strony, 
transfer z!i!do hotelu, hotel z!wybran& 
opcj& wy$ywienia, ubezpieczenie podsta-
wowe, opiek# rezydenta.

UBEZPIECZENIE W!CENIE
W!ka$dym pakiecie wakacyjnym jest ju$ 
wliczone podstawowe ubezpieczenie po-
dró$ne. Zach#camy jednak do wykupienia 
dodatkowego ubezpieczenia np. od chorób 
przewlek"ych, sportów czy ubezpieczenie 
od kosztów rezygnacji. 

OPIEKA NA MIEJSCU
Na wi#kszo'ci kierunków do twojej dys-
pozycji s& polskoj#zyczni rezydenci, pilo-
ci, przewodnicy na wycieczkach  i!anima-
torzy w!hotelach. W!wybranych hotelach 
s& te$ polscy guest relation, dost#pni 
ka$dego dnia. W!hotelach do dyspozycji 
s& te$ ksi&$ki informacyjne oraz kontakt 
do rezydentów, nawet 24h na dob#.

NIESPODZIANKA NA %YCZENIE
Je'li masz rocznic# 'lubu czy urodziny
zg"o' to w hotelu, zrobi& wszystko, by 
pomóc Ci w organizacji niespodzianki.

CODZIENNE WYLOTY  
RÓ%NE D$UGO&CI POBYTÓW,  
WEEKENDY
W!szczycie sezonu latamy codziennie 
z!Warszawy, Katowic, Wroc"awia, Gda%ska 
i!Poznania. Dzi#ki temu mo$esz swobod-
nie wybra( swój dzie% wylotu i!powrotu, 
nie sztywne 7 czy 14 dni, ale 5, 8, 10, 12, 
15 dni i!wiele innych. Mo$esz te$ wybra( 
si# na przed"u$ony weekend, np. wylot 
w!czwartek powrót w!poniedzia"ek. 

11 LOTNISK LOKALNYCH
Chcemy by( bli$ej Ciebie, niech wakacje 
b#d& przyjemno'ci& ju$ od samego lotu. 
Dlatego skracamy Twoj& drog# na lotnisko 
proponuj&c wyloty z!11 lotnisk lokalnych: 
Bydgoszcz, Gda%sk, Katowice, Kraków, 
)ód*, Pozna%, Rzeszów, Szczecin, 
Warszawa, Wroc"aw, Zielona Góra.

PARKING PRZY LOTNISKU
Mamy dla Ciebie specjaln& ofert# na 
parking przy lotnisku na czas wakacji. 
Szczegó"y w!Twoim biurze podró$y.

TRANSFER I!VIP TRANSFER
Na miejscu wakacji zawsze odbieramy 
Ci# z!lotniska i!razem z!innymi Go'(mi 
zawozimy autokarami do hotelu, z!powro-
tem tak samo. Je'li jednak jeste' indywi-
dualist&, chcesz szybciej zacz&( wakacje 
skorzystaj  z!naszego VIP transferu za 
dodatkow& op"at&.
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W!podró"owaniu 
najcudowniejsze 
jest to, "e znów 
mo"emy poczu# 
si$ odkrywcami! 
Zapach przygody, 
smak "ycia, 
nowi ludzie. To 
wszystko %&czy si$ 
z!niesamowitymi 
do'wiadczeniami 
i!emocjami. 
W%a'nie dlatego 
wakacje s& All 
Inclusive!

!ycia codziennego i"nocnych rozrywek. 
Fani zwiedzania z"powodzeniem znajd# 
hotele, które ze wzgl$du na dobre po%o-
!enie i"komunikacj$, pozwol# na spe%-
nienie podró!niczych ambicji. Dla fanów 

sportu najlepsze miejsca to te, w"któ-
rych mog# zrealizowa& odk%adane 

na wakacje marzenia o"nurko-
waniu, nauce ta'ca, rajdach 

i"raftingu. Zaplanujmy wi$c 
urlop zgodnie ze swoimi 
marzeniami! Wtedy (wiat 
na pewno nas zaskoczy 
i"zauroczy!

INSPIRUJMY SIEBIE 
I!INNYCH
Nowe miejsca to przede 
wszystkim nowi ludzie. 
Mo!liwo(& poznania 
temperamentu, tradycji 

i"stylu !ycia gospodarzy 
to jedno z"najcenniejszych 

wakacyjnych do(wiadcze'. 
Pogodni i"u(miechni$ci Gre-

cy poka!# nam, jak cieszy& si$ 
!yciem. Hiszpanie – jak (wietnie 

si$ bawi&. Z"zachwytem b$dziemy 
obserwowa& to, jak s%owia'ska dusza 

miesza si$ ba%ka'skim temperamentem, 
dodaj#c Bu%garom niepowtarzalnego 
uroku. Go(cinno(& Turków, którzy mimo 
swych azjatyckich korzeni, s# bardzo 
europejskim, otwartym narodem, %amie 
wszelk# nie(mia%o(& i"wystarczy kilka 
minut, by( poczu% si$ u"nich, jak w"domu. 
Przyjazne nastawienie Egipcjan i"otwar-
to(& Tunezyjczyków s# kwintesencj# 
tego, co mog# zaoferowa& narody 
pó%nocnej Afryki. Si%y i"wra!liwo(ci ludzi 
nie da si$ wyczyta& z"ksi#!ek, to trzeba 
poczu& na w%asnej skórze, dlatego jedn# 
z"pi$kniejszych stron wakacji All Inclusive 
jest sk%adnik MUST FEEL! 

ODKRYWAJMY SMAKI I!ZAPACHY
Pami$tajmy o"wakacyjnym MUST EAT! 
Nie mo!na odkrywa& nowych krain, 
nie smakuj#c lokalnych potraw. Ka!dy 
kraj zaprasza do skosztowania swojej 

niepowtarzalnej kuchni, poniewa! (wiat 
poznajemy wszystkimi zmys%ami! Za nie-
znanymi nazwami kryj# si$ niesamowite 
doznania smakowe, dlatego koniecznie 
trzeba spróbowa& musaki w"Grecji, ró!-
nych odmian kebaba w"Turcji, hiszpa'-
skiej paelli, tunezyjskiej szaszuki, falafeli 
w"Egipcie i"bu%garskiej sa%atki szopskiej. 
)wiat przypraw i"zió% kusi aromatami. Nie 
ma potrzeby, by mu si$ bardzo opiera&!

DAJMY SI" PONIE#$ HISTORII
W"wielu miejscach historia jest na wy-
ci#gni$cie r$ki. Jeste(my zaproszeni do 
odbycia podró!y w"czasie, a"czy w%a(nie 
o"tym nie marzyli(my jako dzieci? Spo-
tkanie z"Kleopatr#, greckimi filozofami, 
rzymskimi strategami, fenickimi kupca-
mi lub bohaterami (redniowiecznych 
opowie(ci… Niemo!liwe? Ale! przeciw-
nie! MUST DISCOVER – to kolejny do-
wód na to, !e wakacje s# All Inclusive! 
Staro!ytna Grecja z"jej ekscytuj#cymi 
mitami i"legendami, tureckie podziemne 
miasta wykute w"skale, prawos%awne 
chramy Bu%garii, katolickie katedry Hisz-
panii, nieodgadnione egipskie piramidy 
i"tunezyjskie porty opowiadaj# najpi$k-
niejsze historie, zapraszaj#c podró!ni-
ków do odkrywania swoich skarbów!

POZWÓLMY NATURZE NAS 
ZAUROCZY$
Natura jest najwi$kszym artyst#. Malu-
je przed nami niesamowite krajobrazy, 

buduje cudowne struktury, zach$ca do 
tego, by(my zatrzymali si$ na chwil$, wy-
rwali z"codziennego rytmu i"znale*li czas, 
by j# po prostu zauwa!y&. MUST SEE to 
w"wakacyjnym All Inclusive zaproszenie 
do spotkania z"przyrod#, którego tak nam 
brakuje w(ród codziennych obowi#zków. 
W"ka!dym miejscu mo!emy znale*& co(, 
co przypomni nam o"pot$!nej sile, jaka 
drzemie w"naturze – krete'ski w#wóz 
Samaria lub hiszpa'ska Samosierra, 
jaskinie i"groty Turcji, bu%garski Kamienny 
Las, pustynne krajobrazy Tunezji i"Egiptu. 
A"z"drugiej strony wspania%a ro(linno(&, 
wodospady, cudowne zatoczki i"z%ociste 
pla!e, czyli miejsca, w"których odpoczy-
wamy, nabieramy si% i"kontemplujemy 
niewys%owione pi$kno.

W!wakacjach uwielbiam to, 
"e!za ka"dym rogiem czeka na 
mnie co# nowego i!czaruj$cego! 
Piel%gnuj% w!sobie t% otwarto#&.

 Anka

Sarkofag
w!którym z"o#one 
zosta"o cia"o 
Tutenchamona 
- wa#y" 110 
kilogramów i!sk"ada" 
si$ z!trzech cz$%ci. 
Najpi$kniejszym 
skarbem faraona, 
a!zarazem 
jego znakiem 
rozpoznawczym 
jest z"ota maska 
pogrzebowa.

77coralove lato

KULTURA | TANIEC | ROZRYWKA | TRADYCJA

W
akacyjne wyjazdy daj! 
nam nieograniczone mo"liwo#ci 
poznania bogactwa #wiata. Budz!c 
w$sobie dzieci%c! ciekawo#& tego, 
co nieznane i$ekscytuj!ce, otwiera-

my si% na pi%kno natury, pasjonuj!ce historie, in-
nych ludzi, ich kultur%, tradycj% i$codzienne "ycie. 
Wakacje All Inclusive zawieraj! w$sobie mo"liwo#& 
najlepszego wypoczynku po'!czon! z$odkrywa-
niem i$do#wiadczaniem #wiata.

SPE!NIAJMY MARZENIA
Wakacje All Inclusive zach%caj! do tego, by reali-
zowa& swoje marzenia! Je#li upragniony wyjazd 
ma by& sposobem na relaks, wybierzmy wspania-
'y, komfortowy hotel w$zak!tku pe'nym zieleni, 
który s!siaduje z$pla"!. Tam w$zaciszu mo"na 
poczyta& d'ugo odk'adan! ksi!"k% i$zachwyca& 
si% zachodami s'o(ca. Je"eli uwielbiamy ludzi, 
sku#my si% na miasto, w$którym odkryjemy uroki 

!wiat  
czaruje, uwodzi,  
zachwyca i"nie  

pozwala na nud#!  
Odkrywajmy go  

z"dzieci#c$  
rado%ci$!

Najlepsze wakacje 
All Inclusive!
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Wakacje
s! dla ka"dego,

a#jak wszyscy to wszyscy 
rodzice i#dziadkowie te". 

Korzystajcie z#wakacji 
w#rodzinnych hotelach, 
które spe$ni! niejedn! 

zachciank%,
i#ma$ych i#starszych.

W!TROSCE O!RODZINNY BUD"ET
Ka#de dziecko do 2 lat otrzymuje waka-
cje gratis! Rodzice wnosz! tylko op"at# 
sta"! w$wys. od 100 z". Ponad to w$wi#k-
szo%ci hoteli rodzinnych nawet 2!dzieci 
do 14 lat otrzymuje pobyt w!hotelu 
All!Inclusive gratis . Bezpiecze&stwo 
i$tzw. %wi#ty spokój jest bardzo wa'ne, 
dlatego w!cenie wakacji zawsze za-
warte jest standardowe ubezpieczenie. 
Polecamy, by rodziny korzysta"y z$oferty 
dodatkowych pakietów, np. ubezpiecze-
nie od kosztów rezygnacji.

3  
SEKRET

DOBRE 
CENY

WYGODA OD SAMEGO STARTU
Podró' z$dzie(mi musi spe"nia( wiele 
kryteriów, dlatego dopasowujemy si# do 
potrzeb naszych rodzinnych Klientów. 
Latamy z!lotnisk lokalnych w!Polsce, 
dzi#ki temu mo'ecie wybra( lotnisko 
najbli'ej siebie a$tym samym skróci( 
czas dojazdu. W$szczycie sezonu latamy 
codziennie dlatego dopasujecie do w"a-
snych potrzeb d"ugo%( wakacji a$nawet 
dzie& wylotu i$powrotu. W$naszej ofercie 
dost#pne s! wakacje nie tylko 7- lub 
14-dniowe, ale równie# na 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 13 dni i!wi$cej. Podró'uj!c 
wybranymi liniami lotniczymi mo'ecie 
zabra% baga# 10 kg GRATIS dla dziec-
ka do 2 lat. Proponujemy te' parking 
na czas wakacji w$specjalnych cenach 
dla naszych Klientów, przy wybranych 
lotniskach w$Polsce. Dla tych, którzy chc! 
szybciej korzysta( z$uroków wakacji pole-
camy dokupienie indywidualnego trans-
feru z$lotniska do hotelu i$z$powrotem.

4 
SEKRET

W!DRODZE

PRZYK)ADOWE BUNGALOWY
PO*RÓD PINIOWEGO LASU

W!ka"dym hotelu 
z!konceptu family 

jest polski animator. 
W!wybranych dost#pny 

jest te" polski guest 
relation, który s$u"y 
pomoc% na terenie 

hotelu. Ponad to cz#&' 
hotelowych materia$ów 

informacyjnych oraz 
menu w!restauracjach, 
g$ównie dzieci#cych,  
jest w!j#zyku polskim.

UBEZPIECZENIE  
W!CENIE

WAKACJE  
NA 10 DNI

2 DZIECI POBYT 
W!HOTELU  

GRATIS

BAGA"  
DLA DZIECKA DO 

2!LAT GRATIS

INDYWIDUALNY 
TRANSFER

WYLOTY  
CODZIENNIE  
W!SZCZYCIE 

SEZONU

99coralove lato

1  
SEKRET

HOTELE 
FAMILY 

RODZINA RZ!DZI!
To, czego potrzebujecie jako rodzina 
jest w"jednym miejscu! Rozbudowane 
hotele po#o$one w%ród zieleni, z"base-
nami, brodzikami, aquaparkami, luna-
parkami, placami zabaw i"szerok& ofert& 
rekreacyjn&.

PO'O(ENIE I"WYPOSA(ENIE
Po!o"one s# cz$sto przy pla"y ze stref# 
dla dzieci z%placem zabaw. Ogrody, 
ziele& i%mnóstwo miejsca na terenie 
hotelu daje im swobod$ zabaw. Jest 
tu te" wiele udogodnie&, np. podjazdy 
dla wózków, wypo"yczalnie wózków 
czy sklepiki z%artyku!ami dla dzieci np. 
z%pampersami. Cz$sto mo"na tu równie" 
zamówi' opiekunk$ do dzieci. Hotele 
usytuowane s# cz$sto w%spokojnej okoli-
cy, z%dala od rwetesu miasta, dyskotek, 
ale z%dost$pem do transportu i%lokalnych 
atrakcji.

BASENY, AQUAPARKI, PLACE ZABAW
To nieodzowne atrakcje wakacji. Za-
chwycicie si$ tu du"ymi basenami ze 
zje"d"alniami a%nawet ogromnymi agu-
aparkami na terenie hotelu rodzinnego. 
Dla maluchów brodziki (zacienione) oraz 
mniejsze zje"d"alnie. Zawsze s# tu place 
zabaw, zacienione a%nawet z%bezpieczn# 
dla dzieci$cych kolan gumow# pod!og#.

RÓ(NORODNO)* POKOI
Rodzinne hotele oferuj# szeroki wachlarz 
rodzajów pokoi, od standardowych 
2+1 przez dwupokojowe (z%osobnymi 
sypialniami dla dzieci i%rodziców) a" po 
apartamenty dla rodzin z%3 i%wi$cej dzieci 
(nawet dla dziadków!). Cz$sto go(cie 
maj# do wyboru rodzaj budynku, niskie 
w%stylu wakacyjnej wioski albo wy"sze 
z%widokiem na morze lub ogród, ta&sze 
ekonomiczne lub bardziej komfortowe.

5 sekretów
rodzinnych wakacji
S!o"ce, woda, pla#a, szale"stwo na basenach i$zje#d#alniach. Rado%& dzieciaków 
i$,,%wi'ty’’ spokój rodziców. Wybierz rodzinne hotele z$polsk( animacj(, 
bo to miejsca ,,odporne na dzieci'c( wyobra)ni'’’, ba nawet t' 
wyobra)nie rozwijaj(. A$ich wyj(tkowa infrastruktura, all 
inclusive i$mnóstwo dodatkowych atrakcji zapewni( Wam 
niezapomniany urlop. Poznajcie sekrety udanych wakacji.

2  
SEKRET

ALL 
INCLUSIVE

WYGODNIE, PYSZNIE I"NON STOP!
W"wi+kszo%ci hoteli rodzinnych do-
st+pne jest wy$ywienie All Inclusive, 
nawet 24h na dob+. To atrakcyjna 
i"doceniana szczególnie przez rodzi-
ców opcja. I"to nie tylko ze wzgl+dów 
finansowych, ale przede wszystkim to 
wygodna bez konieczno%ci noszenia 
portfela.
Jak"e przyjemnie jest nie musie' kupo-
wa' kolejnych lodów czy soczku, bo ten 
si$ „sam wyla!” - mówisz „id) we)” i%ju". 
Nie trzeba te" s!ucha' „nie lubi$ tego”, bo 
do wyboru jest mnóstwo ró"nych da&. 
Wszystko jest tu w%zasi$gu r$ki. Posi!ki 
podawane s# najcz$(ciej w%wygodnej 
formie „otwartego bufetu”, do tego nieli-
mitowane napoje a%dla rodziców równie" 
wybrane, lokalne alkohole.

AKTYWNE ALL INCLUSIVE
Warto pami$ta', "e All Inclusive to nie tyl-
ko wy"ywienie i%napoje. To równie" wiele 
atrakcji dodatkowych, zabawy, animacje 
i%gry w%samym hotelu i%na pla"y. Tata 
mo"e zagra' z%synem w%pi!k$ na hote-
lowym boisku, a%mama zabra' córk$ na 
fitness czy na turecki hammam. Mo"liwo-
(ci jest tu wiele.

JA SAM!
Na wakacjach All Inclusive dzieci s# 
dumne z%w!asnej samodzielno(ci 
i%„doros!o(ci” kiedy same nak!adaj# 
spaghetti, id# po sok lub lody. Obs!uga 
hoteli rodzinnych jest do nich przyja)nie 
nastawiona i%to, "e po!owa makaronu 
l#duje na pod!odze a%nie na talerzu przyj-
muj# z%u(miechem. W%wielu hotelowych 
restauracjach s# te" wydzielone koloro-
we strefy tylko dla dzieci, ze specjalnym 
menu, ustawionym na niskich blatach, by 
mog!y dosi$gn#'. Tutaj nawet nielubiany 
w%domu kotlet „da si$ zje('”.

PRZYK*ADOWY POKÓJ RODZINNY
Z%DWOMA SYPIALNIAMI

PRZYK*ADOWA RESTAURACJA  
DLA DZIECI

TURCJA | GRECJA | HISZPANIA | BU!GARIA | EGIPT | TUNEZJA 
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W!naszych miniklubach spe"niaj# si$ 
dzieci$ce marzenia, padaj# ma"e wielkie 

rekordy %yciowe, odkrywane s# nieznane 
talenty, odwaga dostaje skrzyde", a!strach 

wcale nie ma wielkich oczu.
Wszystko to pod opiek# naszych polskich 

animatorów.

Przeszkoleni polscy animatorzy
Nasze hotele Family to zawsze wyj!tkowy 
i"kolorowy #wiat przygotowany specjalnie 
dla dzieciaków. Tutaj czekaj! niezliczone 
atrakcje oraz"zabawy, ale i"polscy anima-
torzy, którzy:
• zainspiruj! do poznawania ich ma$ego 

wielkiego #wiata, 
• zapewni! bezpiecze%stwo,
• zniweluj! blokad& j&zykow!, 
• zorganizuj! czas tak, by ka'dy dzie% by$ 

pe$en nowych, ekscytuj!cych wra'e%,
• zatroszcz! si& o"wszystkie potrzeby jak 

kto# bliski.
Nasi animatorzy s! cz&#ci! mi&dzyna-
rodowych zespo$ów. Wspólnie tworz! 
program animacji tak, aby polskie dzieci 
by$y wa'n! cz&#ci! grupy. Bawi!c si& 
z"rówie#nikami z"innych krajów, dzieci 
buduj! tu otwarto#( na ró'ny kolor skóry 
i"odmienny j&zyk.

Dzieciaki tu rz!dz!!
W#ród przygotowanych atrakcji"ka'de 
dziecko na pewno znajdzie co# dla siebie:
• rysowanie i"malowanie – czym si& da 

i"gdzie si& da,
• olimpiada sportowa z"konkurencjami 

w"wodzie i"na piasku,
• poszukiwanie pirackich skarbów,
• czarna stopa, czyli india%ska energia,
• dzie% Neptuna – króla mórz i"oceanów,
• dzieci&ce show,
• tworzenie wakacyjnych pami!tek,
• minikino – równie' bajki po polsku,
• minidisco obowi!zkowo!

Terminy animacji, programy animacji oraz funkcjonowanie klubów ró'ni sie w"zale'no#ci od hotelu, 
prosimy sprawdzi( przy opisie hoteli. Kiedy dziecko jest w"miniklubie przynajmniej jeden rodzic/opiekun 
dziecka musi by( dost&pny w"hotelu. Dzieci poni'ej 4 lat mog! przebywa( w"miniklubie tylko pod opiek! 
rodzica/opiekuna. W"zale'no#ci od hotelu infrastruktura hotelowa, rodzaje pokoi, wyposa'enie, dost&pne 
us$ugi i"formy wy'ywienia wymienione w"temacie „Sekrety rodzinnych wakacji” mog! si& ró'ni( oraz 
wymaga( dodatkowej op$aty. Dlatego prosimy o"zapoznanie si& z"opisami przy konkretnych hotelach 
na"www.coraltravel.pl

HOTELE RODZINNE Z!POLSK" ANIMACJ"

TURCJA – Quattro Beach Spa & Resort"5* z Club Side Coast"Hotel 5* z Otium Eco Club"5*  
z Otium Hotel Seven Seas"5* z Otium Hotel Life"5* z Xanadu Resort"Hotel 5* z Granada 
Luxury Belek"5* z Bodrum Holiday Resort & Spa"5* z Didim Beach Resort Aqua & Elegance 
Thalasso"5* z Club Hotel Phaselis Rose"5* z Utopia World De Luxe Hotel"5*
BU!GARIA – Kotva 4* z Royal Park Elenite 4* z Atrium Beach Elenite 4* z Andalucia 
Beach 4* z Villas Elenite 4* z Holiday Park 4*
HISZPANIA – Gran Garbi Mar 4* z Gran Garbi 4* z Garbi Park Lloret Hotel 4*
GRECJA – Stella Palace Resort & Spa 5* z Stella Village 4* z Cyprotel Faliraki 4* z Irene 
Palace 4* z Filerimos Village 4* z Dodeca Sea Resort 4* z Primasol Louis Ionian Sun 4*  
z Ionian Park Hotel 4*
EGIPT – Titanic Palace & Aqua Park Beach Resort 5* z Nubia Aqua Beach Resort 5*

Rodzinne wakacje s! wspania$! 
przygod! dla maluchów, ale i"oka-
zj! do wypoczynku dla rodziców. 
Dzieci maj! dobrze zorganizo-
wan!, bezpieczn! zabaw& pod 
okiem polskich animatorów, 
a"rodzice mog! w"tym czasie z$a-
pa( oddech i"realizowa( w$asne, 
„odk$adane na pó)niej” potrzeby. 
W"wybranych hotelach z"koncep-
tu Family mo'ecie wypo'yczy( 
polskoj&zyczn! ksi!'k& lub fillm 
i"zwyczajnie b$ogo leniuchowa(, 
ciesz!c si& s$o%cem i"spokojem. 
All Inclusive daje te' mo'liwo#( 
skorzystania z"wybranych aktyw-
no#ci sportowych, si$owni czy 
zabiegów w"centrum SPA.

PRZERWA DLA RODZICÓW

MA"Y WIELKI #WIAT DZIECKA Z$POLSKIM ANIMATOREM 

OD 21.04 DO 30.09.2020

Na pami!tk% swoich wielkich 
ma&ych osi!gni%' dzieci 
otrzymuj! dyplomy, paszporty 
i$niespodzianki.

Czekamy na Was!
Wybierzcie hotel

ze znakiem:

ANIMACJE POLSKIE 

Nieustannie rozwijamy koncept family wprowadzaj#c kolejne hotele  
z!polskimi animacjami. Sprawd$ aktualne hotele w!swoim biurze podró%y  
lub na www.coraltravel.pl/lato-family-2020

1111coralove lato

Pozwól dziecku poznawa! kolory "wiata. Podró#owanie pobudza 
w$dzieciach ciekawo"! "wiata i$ch%! poznawania. Kszta&tuje 
otwarto"!, zrozumienie i$tolerancj% dla jego ró#norodno"ci. 

Pozwala nawi'zywa! przyja(nie z$dzie!mi z$ró#nych krajów 
"wiata. A$wszystko to w$naszych hotelach z$polsk' animacj'.

5  
SEKRET ANIMACJE POLSKIE 

Zabawa dla dzieciaków, przerwa dla rodziców!

Nie ma focha!
jest radocha
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7. WAKACJE BEZ BARIER 
Mamy wiele hoteli gotowych na przyj!cie 

niepe"nosprawnych go#ci i$umo%liwienie im komfortowego 
oraz bezpiecznego urlopu poprzez odpowiedni& 

infrastruktur!. Osoby niepe"nosprawne maj& te% szereg 
udogodnie' podczas lotu samolotem.

5. WAKACJE NA 10 I!11 DNI
Koniec z$dylematem 7 dni za krótko a$14 za d"ugo! Masz teraz 
du%y wybór na ile dni chcesz lecie( na wakacje. Wyloty mamy 
kilka razy w$tygodniu, z$10 lotnisk wi!c mo%esz wybra( sobie 

prawie dowoln& kombinacj!, w#ród nich najpopularniejsze pobyty 
10 i$11 dniowe, jak to mówi& nasi Go#cie ,,takie akurat’’. Mo%esz te% 

polecie( na 4 czy 5 dni, masz wybór, dopasuj wakacje do siebie.

8. WYSKOCZY" NA WEEKEND,  
KOLACJ# CZY SPACER W!BARCELONIE?

Czemu nie! Masz teraz wiele mo%liwo#ci, by wylecie( na 
gor&cy weekend z$gwarancj& pogody i$barem all Inclusive. 

Mo%e to by( typowy weekend od pi&tku do niedzieli, ale 
mo%esz te% go przed"u%y(. Co$powiesz na wylot w$czwartek, 

a$powrót w$niedziel!? Albo wylot w$pi&tek powrót 
w$poniedzia"ek? To idealny pomys" dla tych, którzy$ju%$maj& za 

sob& d"u%sze wakacje, ale wci&% im ma"o, ale i$dla pracusiów 
i$tych, którzy nie maj& zbyt du%o urlopu. Nasza oferta jest 

bardzo elastyczna i$dopasowuje si! do Ciebie.

6. BA$NIOWE WAKACJE NICZYM DISNEYLAND
Je#li masz ochot! na wakacyjne szale'stwo w$i#cie 

bajkowym stylu, wybierz si! do jednego z$najwi!kszych parków 
rozrywki w$Turcji – The Land of Legends. Czekaj& tu na Ciebie 

niezliczone atrakcje, ogromne zje%d%alnie, a$nawet kolejka 
typu roller coaster i$wiele innych magicznych atrakcji. Je#li nie 

chcesz sp!dzi( tu ca"ego tygodnia mo%esz np. wybra( 3 dni 
pobytu w$parku plus kilka dni standardowych wakacji All Inclusive 

w$innym hotelu. 

05
06

07
08

Nosi Ci!? Nudzisz si! w"jednym miejscu?  
A"mo#e masz specjalne #yczenia? Wybierz z"naszej carty  
w$asny zestaw wakacyjny.

à la carteWAKACJE

Masz ochot! na inne, specjalne danie wakacyjne?
Daj nam zna%, postaramy si! przygotowa%.

MASZ WYBÓR!
WAKACJE NA 4, 5, 7, 
9, 10, 11, 14 DNI

Ba&niowe wakacjeTylko dla doros$ych

1313coralove lato

3. TYLKO DLA DOROS!YCH
Dzieci s! kochane, ale czasem masz ochot" sp"dzi# urlop bez 
towarzystwa rodzin z$dzie#mi. Wybierz wi"c hotele oznaczone 

jako ,,tylko dla doros%ych’’. B"dziesz mie# gwarancj", &e nie b"dzie 
tu osób poni&ej 16 roku &ycia. Hotele s! ró&ne, w$spokojnych 
miejscach, albo rozrywkowych , o$ni&szym b!d' luksusowym 

standardzie, by$ka&dy móg% znale'# co( dla siebie.

1. DWA HOTELE W"CZASIE JEDNEGO POBYTU
Tak wiele hoteli do wyboru, &e nie wiesz na co si" 

zdecydowa#? Twoja rodzina chce szale)stwa, rozrywki 
i$animacji a$Tobie marzy si" wyciszenie w$kameralnym 

miejscu? Wybierz jedno i$drugie, kilka dni tu i$kilka dni tam, 
wszyscy b"d! mieli to, czego szukaj! w$wakacjach.  

Oferta dotyczy %!czenia hoteli w$ramach kierunku lub 
regionu w$zale&no(ci od kraju wakacji.

4. URLOP W"KLASIE DELUXE
Od &ycia i$od wakacji oczekujesz, by Ci" rozpieszcza%o? 

W$ka&dym kurorcie znajdziesz luksusowy hotel, z$prywatnym 
basenem, concierge, z$intymnymi altanami a$nawet ze 

(niadaniem do %ó&ka. Mo&esz te& skorzysta# z$dodatkowego, 
prywatnego transferu do i$z$hotelu na lotnisko.

2. PODRÓ# PO$LUBNA
To dla ka&dego wielka rzecz! Wybieraj!c ofert" 

poinformujcie nas, &e to taka wa&na podró&. Doradzimy 
odpowiedni hotel, przygotujemy udogodnienia a$nawet 

niespodzianki. Dajcie nam si" zaskoczy# i$cieszcie si" sob! 
w$pi"knym miejscu.

01
02

03
04

Twój wybór
ma%o musisz du&o mo&esz

Tradycyjne tygodniowe pobyty w!popularnych hotelach  
to!wci"# ulubiony sposób wypoczynku. Ale jak si$ okazuje 
nie!dla!wszystkich. Dlatego wzbogacamy ofert$ dla Go%ci, 
którzy!chc" dopasowa&!wakacje do swoich indywidualnych 
preferencji sp$dzania czasu.

2 hotele 1 pobyt Podró! po"lubna

Wakacje bez barier W klasie deluxe
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INDIE

TAJLANDIA

MAURITIUS

MEKSYK KUBA

SESZELE

BALI

1515coralove lato

Egzotyka
wed!ug Twoich potrzeb
LUDZIE | NATURA | RAJSKIE PLA!E | HISTORIA | KULTURA

Ka!dy kraj niesie za sob" bogat" kultur# i$tradycj#, która 
ukszta%towa%a styl !ycia jego mieszka&ców. Historia, 
burzliwe dzieje albo wr#cz dziewicza natura stworzy%a 
miejsca, które zw" rajem. Tam te! spotkasz ludzi, których 
najcz#'ciej pieni"dz nie zd"!y% zepsu(, ludzi, którzy 
wci"! ciesz" si# !yciem cho( tak naprawd# niewiele 
maj", materialnie. Poczuj t# czyst" rado'( i$odmienno'( 
dalekich krajów, które dla nas, Europejczyków z$ró!nych 
powodów s" egzotyczne.

KORZY!CI  
OFERTY CORAL TRAVEL
• Wybieraj"c ofert# w$pakiecie 

otrzymujesz przelot, hotel, transfer 
i$ubezpieczenie w$cenie.

• Latamy codziennie renomowanymi 
liniami lotniczymi np.

• Wyloty w$dowolny dzie% i$ró&ne 
d'ugo(ci pobytów powy&ej 7 dni 
a$nawet podró& w$klasie biznes

• Mo&esz zmienia) pakiet w$zale&no(ci 
od potrzeb i$wybra) miasto przesiadki, 
by sp#dzi) tam dodatkowo dzie% 
czy dwa. A$mo&e chcia'by( sp#dzi) 
czas nie w$jednym, ale kilku hotelach 
i$miejscach?

Zorganizujemy dla Ciebie 
taki specjalny wyjazd 
na!zapytanie.

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

DOMINIKANA

SINGAPUR

MALEDIWY

WYLOTY  
REJSOWE  

CODZIENNIE
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NAJPI!KNIEJSZA
PAMI"TKA Z#WAKACJI?

DOZNANIA 
I!WSPOMNIENIA

Pami"tki
z!podró"y

NIEKTÓRE ZAKAZANE PAMI"TKI TO:

•  paski do zegarków, torebki, buty, kapelusze, 
kurtki ze skóry w#"y, krokodyli lub lamparta,

•  skóry dzikich kotów, wilków, nied$wiedzi, 
wydr, s%oni, niektórych zebr oraz przedmioty 
z!nich wykonane (buty, dywaniki, ko%nierze),

•  wyroby z!ko&ci s%oniowej, z!rogów nosoro"ca, 
k%ów morsa lub skorupy "ó%wia,

•  koralowce, niektóre muszle, kobry w!butelkach 
z!egzotycznymi nalewkami, zasuszone motyle,

•  "ywe zwierz#ta, np. ma%pki, prawie wszystkie 
papugi, ptaki drapie"ne, sowy, kolibry, egzo-
tyczne rybki akwariowe, koniki morskie, w#"e 
z!rodziny pytonów i!dusicieli, "ó%wie l'dowe 
i!morskie, krokodyle, liczne legwany, gekony 
kameleony, inne jaszczurki,

•  wypchane zwierz#ta lub ich fragmenty (np. 
przedmioty pami'tkarskie z!d%oni ma%p, z!nóg/
w%osia s%onia), trofea,

•  specyfiki medycyny azjatyckiej (mog' zawiera( 
ko&ci tygrysów, "ó%( nied$wiedzi, rogi noso-
ro"ca).

Kupowanie pami!tek to wakacyjny rytua", który utrwala wspomnienia.  
Ale rób to z#g"ow!. Bazary kusz! ró$norodno%ci! i#zakazan! egzotyk!.  

Nawet je$eli pami!tki s! sprzedawane na bazarach nie oznacza to, 
$e#ich#kupowanie oraz wywóz s! legalne.

Zbieranie muszelek i#kamieni jest przyjemno$ci%, 
trzeba jednak uwa&a'  na ich pochodzenie. 

Niby zwyk(y kamie) a#mo&e mie' warto$' 
historyczn% i#jego niewinne zabranie „na pami%tk*” 

z#zabytkowego miejsca mo&e sta' si* k(opotem 
a#nawet przest*pstwem.

�z oko proroka z!Turcji, „r#k# Fatimy” z!Tunezji a!z!Egiptu 
turkusowego skarabeusza – to amulety niezwykle wa"ne dla 
mieszka)ców, z!Turcji te" warto przywie$( ceramik#, wyroby 
z!bawe%ny i!skóry, pashminy, miedziane naczynia, pi#knie 
zdobione lampy i!oczywi&cie s%odsze od s%odko&ci s%odycze 
z!cha%w' i!baklaw' na czele,
�z magnesy ka"de i!wsz#dzie,
�z oliwa z!oliwek i!wszystko co oliwne z!Grecji
�z olejki ró"ane i!wino w!Bu%garii,
�z Hiszpania - wachlarze i!kastaniety do flamenco,
�z ceramiczne azulejos, gad"ety z!FC Barcelona i!Real Madryt 
w!Hiszpanii,
�z oczywist' zawsze oczekiwan' pami'tk' b#dzie bi"uteria 
egzotyczna z!elementów charakterystycznych dla regionu.

NAJWI!KSZE HITY
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INCENTIVE TRAVEL
Bony  
wakacyjne

Akcja integracja

Wyjazd firmowy to najbardziej ceniony sposób inwestycji 
w!ludzi. Dobrze zaplanowany i!zorganizowany program 
incentive odgrywa znacznie wi"ksz# rol" w!procesie 
integracji i!motywacji za$ogi ni% dodatkowe nagrody 
pieni"%ne.
Wyjazd, na którym uczestnicy wykonuj! zadania zespo"owe, 
pozornie niezwi!zane z#prac!, uczy ich wspó"pracy 
i#koordynacji dzia"a$ w#ró%nych warunkach. Pracownicy 
wracaj! z#takich wyjazdów wypocz&ci, zmotywowani i#ch&tni 
do dalszego dzia"ania oraz#zwi&kszenia wysi"ku na rzecz 
firmy.

GWARANTUJEMY 
• Opracowanie indywidualnych ofert zgodnie z#potrzebami.
• Najciekawsze i#najmodniejsze miejsca i#regiony na 'wiecie.
• Kompleksow! organizacj& wyjazdu: zakwaterowanie,  

ubezpieczenie, wy%ywienie, transport oraz ró%norodne 
atrakcje, na przyk"ad gry i#zabawy integracyjne, zaj&cia 
sportowe, tematyczne i#kulturalne.

• Opiek& w#czasie wyjazdu oraz wysok! jako'( 
'wiadczonych us"ug.

Szukasz pomys$u na wyj#tkowy prezent?
Chcesz obdarowa& pracowników niezapomnian# nagrod#?
Bon wakacyjny to niezawodny i#elegancki upominek, który 
uszcz&'liwi bliskie osoby, pracowników lub partnerów 
biznesowych. Dowolna kwota podarunku idealnie sprawdzi 
si& jako premia, nagroda lub prezent. Bon wakacyjny 
to równie% trafiony podarunek z#okazji 'lubu, urodzin, 
czy wa%nego wydarzenia, a#tak%e znakomity dowód 
wdzi&czno'ci i#uznania.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA BONU:
• na#dowoln! wycieczk&#z#aktualnej oferty 
• obdarowany sam wybiera kierunek, termin, hotel 

i#towarzystwo 
• a%#12 miesi&cy#na realizacj& bonu.

Bony mo%esz zrealizowa( we wszystkich#salonach firmowych 
Coral Travel Wezyr Holidays na terenie Polski.#Sprawd) 
szczegó"owe zasady realizacji bonów wakacyjnych. Dowiedz 
si& wi&cej www.coraltravel.pl/incentive#bon-wakacyjny 
Ka%de wakacje to dobry czas na realizacje marze', dlatego 
spe$niaj je razem z!nami!

KONTAKT:
dla Klienta korporacyjnego:
corposales@coraltravel.pl, tel. 22 556 60 88
dla biur podró%y:
mice@coraltravel.pl, tel. 22 591 80 59

MOTYWACJA 
INTEGRACJA 

ZABAWA
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UDZIA! W!ASNY
KL – 25 EUR zgodnie z!§37 ust. 4 warunków ubezpieczenia.
Baga" – 100 PLN – franczyza integralna (wysoko#$ szkody, 
do której ERGO nie odpowiada za powsta%e zdarzenia).

Ubezpieczenia
Jeste# w!dobrych r&kach

Twoje bezpiecze'stwo i!spokój podczas wakacji s( dla nas 
niezwykle wa"ne, dlatego w!cen& wyjazdu zawsze wliczony jest 
pakiet ubezpieczeniowy pokrywaj(cy koszty leczenia, nast&pstw 
nieszcz&#liwych wypadków oraz ewentualnych problemów 
zwi(zanych z!baga"em podró"nym. Oferujemy równie" 
mo"liwo#$ rozszerzenia podstawowego ubezpieczenia.

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

• Koszty leczenia – do 20 000 EUR (w!sumie tej zawarte 
s(: wymagane i!zalecane przez lekarza leczenie, koszty 
hospitalizacji, w!tym zabiegi operacyjne, koszty leczenia 
ambulatoryjnego do wysoko#ci równowarto#ci w!z%otych 
1!000 EUR oraz lekarstw i!#rodków opatrunkowych, 
transport i!repatriacja).

• Koszty ambulatoryjne – do 1 000 EUR, (to leczenie 
niezwi(zane z!pobytem w!szpitalu lub innej placówce 
medycznej, trwaj(cym nieprzerwanie co najmniej 24 godziny).

• Koszty ratownictwa – do 5 000 EUR (zawarte s( w!sumie 
ubezpieczenia kosztów leczenia).

• Nast"pstwa nieszcz"#liwych wypadków – w!przypadku 
trwa%ego uszczerbku na zdrowiu 10 000 PLN, z!tytu%u 
#mierci – 5 000 PLN.

• Baga$ – do 1 000 PLN (ochron( ubezpieczeniow( nie s( 
obj&te szkody polegaj(ce wy%(cznie na uszkodzeniu lub 
zniszczeniu pojemników baga"u).

W!trosce o!spokojny wypoczynek rodziny!polecamy 
równie" rozszerzy$ podstawowe ubezpieczenie 
o!ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z!podró"y, 
od nast&pstw chorób przewlek%ych oraz uprawianie 
sportów wysokiego ryzyka.

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW  
REZYGNACJI Z%PODRÓ&Y
Obejmuje wszystkich uczestników rezerwacji, 
a!przedmiotem ubezpieczenia s(: przypadki 
losowe, takie jak nieszcz&#liwy wypadek, choroba 
ubezpieczonego lub utrata pracy (zgodnie z!§21 
warunków ubezpieczenia). Wysoko#$ op%aty 
ubezpieczeniowej to tylko 3% ceny imprezy 
turystycznej ze zwrotem 100% ceny zakupu. 
Szczególnie polecamy rodzinom z!dzie$mi.

UBEZPIECZENIE OD SPORTÓW  
WYSOKIEGO RYZYKA
Je#li uprawiasz na przyk%ad nurkowanie z!u"yciem 
aparatów oddechowych, rafting, wspinaczk& 
ska%kow(, jazd& konn(, jazd& na quadach, jazd& na 
skuterach wodnych, kitesurfing, skorzystaj z!tego 
ubezpieczenia i!ciesz si& sportem!

UBEZPIECZENIE OD NAST'PSTW CHORÓB 
PRZEWLEK!YCH
Zach&camy do skorzystania z!rozszerzenia 
podstawowego ubezpieczenia o!ubezpieczenie od 
nast&pstw chorób przewlek%ych. Ubezpieczenie to 
obejmuje ubezpieczonego, je#li szkoda powsta%a 
wskutek leczenia zaostrze' (nasilenia dolegliwo#ci) 
lub powik%a' choroby przewlek%ej, z!powodu której 
ubezpieczony, leczy% si& w!okresie 12 miesi&cy przed 
dat( zawarcia umowy ubezpieczenia.
Wi"cej informacji znajdziesz na www.coraltravel.pl  
lub w%Twoim biurze podró$y.

UBEZPIECZENIE 
W!CENIE
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Przygotuj si! do podró"y
Naszym celem jest zapewnienie Pa!stwu komfortowych i"bezpiecznych wakacji. 
Mamy te# $wiadomo$%, #e niektórzy Klienci podró#uj& pierwszy raz. Dlatego 
chcieliby$my zwróci% uwag' na kilka istotnych tematów.
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PRZED ODLOTEM, ROZK!AD LOTU, ODPRAWA  
NA LOTNISKU
Na dzie! przed rozpocz"ciem Imprezy Klient powinien potwier-
dzi# godziny odlotu bezpo$rednio u%Organizatora lub w%punkcie 
sprzeda&y, w%którym zosta'a zawarta Umowa. Jednocze$nie 
informujemy, i& godziny lotów s( ogólnodost"pne i%na bie&(co 
aktualizowane na stronie Organizatora www.coraltravel.pl/roz-
klad-lotow. Data wyjazdu jest dniem rozpocz"cia Imprezy, data 
powrotu dniem zako!czenia Imprezy. 

BAGA"
Dopuszczalny ci"&ar baga&u wliczonego w%cen" biletu lotnicze-
go uzale&niony jest od linii lotniczych. Szczegó'owe infor-
macje umieszczone s( na stronie Organizatora  
www.coraltravel.pl/rozklad-lotow.

PASZPORT, WIZA
Klient powinien posiada# wa&ny dokument to&sa-
mo$ci [dowód osobisty lub paszport] uprawniaj(cy 
do przekroczenia granicy i/lub wa&n( wiz", je&eli 
jest wymagana. Paszport ze zdj"ciem wymagany jest 
tak&e dla dzieci i%niemowl(t. 

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZATORA
Nasi przedstawiciele zazwyczaj b"d( na Pa!stwa czeka# przy 
stanowisku Organizatora lub z%tabliczk( z%logo Organizatora zaraz 
po wyj$ciu z%hali przylotów. Pokieruj( do odpowiedniego autokaru 
lub busa transferowego. Przedstawiciel Organizatora nie posiada 
uprawnie! do wej$cia do hali odlotów i%przylotów zarówno  
w%Polsce jak i%w%krajach, w%których sp"dzaj( Pa!stwo wakacje. 
Podczas lotu nie towarzyszy Pa!stwu nasz przedstawiciel.

TRANSFER
Ka&dy Klient w%ramach Imprezy turystycznej ma zapewniony 
transfer grupowy na trasie lotnisko/hotel/lotnisko. Transfer nie 
zawsze ko!czy si" bezpo$rednio przed hotelem i%nie zawsze 
odbywa si" w%asy$cie przedstawiciela organizatora. 

KATEGORYZACJA HOTELI
W%Umowie-zg'oszeniu, w%katalogu oraz na stronie Organizatora
www.coraltravel.pl podane s( 2 kategorie hotelu:
a)  Pierwsza – graficzna  – nadana przez Organizatora 

i%umieszczona przy nazwie hotelu, mo&e ró&ni# si" od katego-
ryzacji lokalnej.

b)  Druga – lokalna – nadana przez autoryzowane w'adze lokalne.

ZAKWATEROWANIE
Standard hoteli w%niektórych krajach mo&e odbiega# od stan-
dardu hoteli w%Polsce. Wi"kszo$# hoteli sk'ada si" z%budynku 
g'ównego oraz innych budynków nale&(cych do kompleksu, 
niekiedy rozdzielone ulic( lub usytuowane w%znacznej odleg'o-
$ci od kompleksu.

WY"YWIENIE
W%zgodzie z%zawart( Umow( Klient otrzymuje jedn( z%opisanych 
poni&ej opcji wy&ywienia:
a)  ONLY BED (OB) – wy&ywienie we w'asnym zakresie.
b)  BED & BREAKFAST (BB) – $niadanie.
c)  HALF BOARD (HB) – $niadanie i%kolacja, napoje do $niadania.

d)  HALF BOARD PLUS (HB+) – $niadanie i%kolacja, napoje 
do $niadania i%kolacji.

e)  FULL BOARD (FB) – $niadanie, obiad i%kolacja, napoje bezalko-
holowe tylko do $niadania.

f )  FULL BOARD PLUS (FB+) – $niadanie, obiad i%kolacja, napoje 
bezalkoholowe do $niadania, obiadu i%kolacji.

g)  ALL INCLUSIVE (AI) – w%cen" wliczone s( posi'ki, napoje oraz 
dodatkowe atrakcje sportowe i%animacyjne. 

h)  ULTRA ALL INCLUSIVE (UAI) – jest to rozbudowany system 
All%Inclusive wyst"puj(cy pod ró&nymi nazwami.

KLIMATYZACJA
Czas i%sposób dzia'ania klimatyzacji zale&ny jest od warunków 

atmosferycznych, pory roku i%wewn"trznych ustale! hotelu.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Szczegó'owe propozycje oraz inne informacje na ich 
temat wycieczek fakultatywnych przedstawi Pa!stwu 
przedstawiciel organizatora/lokalny partner na spotka-
niu informacyjnym na miejscu wakacji.

ROZRYWKI I#US!UGI W#HOTELACH
Programy animacyjne, rozrywkowe w%hotelach mog( 

by# prowadzone w%ró&nych j"zykach. Rodzaj programu 
animacyjnego oraz cz"stotliwo$# uzale&niona jest od standardu 
hotelu, ilo$ci ch"tnych uczestników, pogody oraz pory roku.

US!UGI MEDYCZNE
Uprzejmie informujemy, &e wszyscy wyje&d&aj(cy za granic" 
zobowi(zani s( do zapoznania si" z%informacjami na temat 
aktualnych zagro&e! oraz ewentualnych wymaganych szczepie! 
ochronnych lub proflaktyki antymalarycznej. Aktualne informacje 
znajd( Pa!stwo na stronie internetowej G'ównego Inspektoratu 
Sanitarnego http://www.gis.gov.pl. 

UBEZPIECZENIE
Klient wykupuj(cy Imprez" Turystyczn( ma wliczone w%cen" 
ubezpieczenie „Travel”. Szczegó'y ubezpiecze! strona 19.

PRZED SEZONEM I#PO SEZONIE
Za sezon wysoki uwa&a si" miesi(ce lipiec i%sierpie! dla krajów 
basenu Morza )ródziemnego.

BEZPIECZE$STWO
Klientów podró&uj(cych za granic" informujemy o%obowi(zku 
zapoznania si" przed podpisaniem Umowy z%informacjami za-
mieszczonymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w%dziale 
Informacje konsularne pod adresem: www.msz.gov.pl/pl/infor-
macje_konsularne/ostrzezenia/ oraz przed podpisaniem Umowy 
prosimy o%zapoznanie si" z%informacjami na temat aktualnych 
zagro&e! oraz ewentualnych wymaganych szczepie! ochronnych 
lub proflaktyki antymalarycznej. Aktualne informacje znajduj( si" na 
stronie G'ównego Inspektoratu Sanitarnego http://www.gis.gov.pl. 
Klient, podpisuj(c Umow", potwierdza znajomo$# powy&szych 
komunikatów.

Katalog nie jest ofert! w rozumieniu prawa, ma jedynie charakter 
pogl!dowy. Szczegó"owe informacje o ofercie hoteli dost#pne 
s! w systemie rezerwacji oraz na www.coraltravel.pl.

DROGI KLIENCIE, PRZED DOKONANIEM REZERWACJI ZAPOZNAJ SI% Z#DOKUMENTEM „WARUNKI 
IMPREZ TURYSTYCZNYCH” DOST%PNYM NA WWW.CORALTRAVEL.PL W#SEKCJI „DOKUMENTY”.
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Podró!uj
w!asnymi
"cie!kami!
Tak jak lubisz

Sprawd! na:
www.coraltravel.pl

HOTEL | PRZELOT | TRANSFER
Wszystko w"jednym miejscu!

Tysi!ce ofert  
z"ca#ego $wiata, 

wszystko  
w"jednym 
miejscu.

SPRAWD!!

200 000 hoteli na ca"ym #wiecie i$ponad 250 linii lotniczych!
Wybierz hotel, dopasuj przelot, transfer i$le% nawet dzi#!
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BEYSEHIR GOLUBUYUK MENDERES

TUZ GOLU

SAKARYA NEHRI

SEYHAN

EUPHRATES

CORUH

LAKE VAN

MORZE MARMARA

BOSFOR

Elazig

TrabzonOrdu

Sivas

KarsAmasya

Carsamba

Karakose

Van

AntalyaBelek

Konya

Karaman

Gazipasa

Kaysari

Tarsus

Kas

Cankiri

KirikkaleBalikesi

Zonguldak

Afyon

BursaBandirma

Dalaman

Marmaris

Istambu!

Bodrum
Didim

Fethiye

Izmir

Alanya
Side

AnkaraKutahya

Bu!garia

Grecja

Syria

Irak

Iran

Rosja

Gruzja

Armenia

Cypr

Rodos

Kos

MORZE CZARNE

MORZE !RÓDZIEMNE

M
O

R
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miesi!c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

"rednia temp.  
powietrza w#dzie$

14° 15° 18° 21° 25° 30° 33° 33° 31° 26° 21° 20°

"rednia  
temp. wody

16° 16° 16° 17° 20° 23° 25° 25° 26° 23° 20° 18°

liczba godzin  
s%onecznych

5 5 7 8 10 12 12 12 10 8 7 5

Turcja to imponuj!cy kraj wielu mo"liwo#ci, za-
chwyca ró"norodno#ci! i$naturalnym pi%knem, 
bogactwo zabytków i$wspania&ych krajobrazów 
przenika si% z$orientaln! kultur!, d&ug! histori! 
i$aromatyczn! kuchni!. Podró" do Turcji to wy-
prawa do 'róde& nowo"ytnej cywilizacji mitycznej.

Turcja
Pokochasz to miejsce
RIWIERA TURECKA | TURCJA EGEJSKA

Powody, aby odwiedzi! Turcj"
�z Bajkowa Kapadocja i$wapienne tarasy Pamukkale
�z Pozosta&o#ci staro"ytnych miast: Troja, Efez czy Milet
�z Stambu& – miasto o$wielowiekowej historii
�z Wiele atrakcji dla amatorów aktywnego wypoczynku
�z Pla"e i$lazurowe morze ze sportami wodnymi
�z Wy#mienita kuchnia i$dania pachn!ce Orientem

�z Czas przelotu: ok. 3 godz.
�z Czas: +1 godz. w!stosunku do czasu polskiego
�z Wiza: wymagana
�z Waluta: liry tureckie
�z Religia: islam

DOBRZE WIEDZIE!
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Wakacje  
nad morzem  

z!widokiem na góry
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FASCYNUJE HISTORI!
W!"adnym innym kraju nie mo"emy 
odby#!tak fascynuj$cej podró"y w!cza-
sie jak w%a&nie tu. Pozosta%o&ci greckich 
amfteatrów i!rzymskich fortyfkacji, bizan-
tyjskie &wi$tynie, seld"uckie warownie 
oraz osma'skie pa%ace – trudno wyrazi# 
zachwyt towarzysz$cy wypadom nie tyl-
ko wzd%u" wybrze"a, ale równie" w!g%$b 
kontynentalnej Turcji. To prawdziwa 
skarbnica zabytków wci$" kusi nienasy-

conych turystów, bo jest tu wci$" 
tyle do odkrycia. Tutaj historii 

si( po prostu dotyka i!czu# 
j$ nawet w!podmuchach 

wiatru.

ROZPIESZCZA
Turcja ma bardzo 
rozbudowan$ infra-
struktur( hotelow$. 

Znajdziecie tu i!skrom-
ne, przyjazne trzy-

gwiazdkowce, i!absolutnie 
luksusowe i!komfortowe 

pi(ciogwiazdkowe hotele dla 
najbardziej wymagaj$cych. Ale 

przede wszystkim, z!racji ukochania ro-
dziny rozpieszcza je najbardziej. S$!wiel-
kie kompleksy wakacyjne z!all inclusive, 
basenami, aguaparkami i!lunaparkami. 
A!tak"e parki tematyczne, delfinaria, 
akwaria i!roller coastery. Turcja jest 
prawdziw$ królow$ rodzinnych wakacji. 
Ale dba równie" o!tych, którzy szukaj$ 
i!b%ogiego relaksu i!aktywno&ci. Warto 
zrelaksowa# si(!cho#by w!legendarnych 
tureckich %a)niach zwanych!hammam. 
Ale je&li do pe%ni szcz(&cia potrzebujecie 
sportowej adrenaliny, to!i!w!Turcji mo"e-
cie uprawia# wiele sportów, np. trekking 
w!górach, rafting, "eglowanie czy golf.

ZASKAKUJE NATUR!
Nic tak nie pozwala odci$# si( od co-
dziennych trosk jak w%a&nie natura. I!dla 
niej warto te" tu przyjecha#. Zobaczy# 
legendarny Ararat, ksi("ycow$ Kapadocj(, 
wapienne tarasy Pamukkale, Dolin( Mo-
tyli, wodospady Düden i!Kursunlu, s%one 
jezioro Van lub sp%yn$# rzek$ Dalyan, by 
podziwia# "ó%wie. Mi%o&nicy natury mog$ 
tu odkrywa# wszystkie odcienie zieleni, 
ale te" zatopi# si( w!obserwowaniu suro-
wych, skalistych wybrze"y oraz turkuso-
wych zatokach.

ROZKOCHUJE GO"CIN!
Turcy znani s$ z!go&cinno&ci i!otwarto&ci 
wobec go&ci z!innych kultur. S$ tole-
rancyjni, skorzy do pomocy i!przyja)ni 
i!nie oczekuj$ nic w!zamian a!przy tym 
"ywio%owi. Go&# jest dla nich kim& wa"-
nym. Uwielbiaj$ biesiadowa#. Pij$ wtedy 
ulubiony napój, czyli herbat(, rozmawiaj$ 
i!graj$ w!swoj$ tavle. S$ bardzo przyja-
cielscy i, co mo"e nas zaskoczy#, zacho-
wuj$ podczas rozmowy krótszy dystans. 
Obejmowanie i!cz(stowanie herbatk$ 
to objawy go&cinno&ci, a!propozycja 
wspólnego wypicia herbaty to zaprosze-
nie do rozmowy. Picie herbaty otoczone 
jest w!Turcji ca%ym ceremonia%em. Pije si( 
j$ w!szklaneczkach zwanych „tulipany”, 
bardzo gor$c$ i!bardzo s%odk$. Im s%od-
sza tym bardziej jeste&my mile widziani 
przez gospodarza. W!Turcji wa"na jest 
te" rodzina, to rzecz &wi(ta. O!dzieciach 
mówi si(, "e s$ „owocami domu”. Du"$ 
wag( przyk%ada si( do piel(gnowania 
rodzinnych tradycji, a!tak"e budowania 
szacunku do osób starszych, rodziców 
i!dziadków. W!Turcji zreszt$ nie ma ma-
%ych mieszka', bo najcz(&ciej mieszka si( 
razem: dzieci, rodzice i!dziadkowie.

ZNIEWALA SMAKAMI
Kuchnia Turcji jest na tyle egzotyczna, "e 
zaskakuje, ale i!na tyle bliska europejskiej, 
"e ka"dy znajdzie w!niej co& dla siebie. 
Mimo, "e od lat kojarzy si( z!kebabem 
i!faktycznie znajdziecie tu kilkadziesi$t 
jego odmian to skosztujcie i!innych lokal-
nych potraw, cho#by pide czyli tureckiej 
wersji pizzy i!dojrza%ego w!s%o'cu gril-
lowanego bak%a"ana z!kasz$ bulgur. Na 
deser koniecznie baklawa z!naturalnymi
lodami z!koziego mleka z!herbat$ lub 
kaw$ po turecku.

All Inclusive w Turcji
to ogromna ró!norodno"#.
Malownicze krajobrazy,
historia zachowana 
w zabytkach i kuchnia 
zniewalaj$c$ smakiem. 
Ale przede wszystkim ludzie, 
którzy w swej go"cinno"ci 
otwieraj$ domy i serca.

2525coralove lato

UWODZI SZTUK! DETALU
Turczynki kochaj! elegancj", bi#uteri", 
dobre tkaniny i$pi"kne, zadbane w%osy i$nie 
ust"puj! europejskim kobietom w$modzie. 
Od kiedy Atat&rk da% im wolno'( w$sferze 
ubioru i$wi"cej praw, nosz! si" jak chc!. 
Owszem, na ulicy wida( kobiety okrywaj!-
ce w%osy chust!, ale jest to kwestia rodzin-
nej tradycji, a$nie formalnego wymogu. 
Pi"kno i$dba%o'( o$szczegó%y wida( na 
ulicach miasteczek. R"cznie wytwarzana 
i$zdobiona ceramika, lampy, 'wieczniki, 
naczynia uwodz! blaskiem i$kolorami.

W!podró"ach jest ca#y $wiat! To zapach przygody i!smak 
"ycia, feeria barw i!zapachów, przypadkowe spotkania, 

które zostaj% na ca#e "ycie, emocje, zaskoczenia, 
niespodziewane do$wiadczenia. Turcja ma tu wiele 
zaoferowania w!swym „podró"niczym menu” wci%" 

zaskakuj%c sw% ró"norodno$ci%.

LUDZIE | HISTORIA | NATURA | KUCHNIA | SZTUKA

Turcja All Inclusive
podziwiaj, smakuj, odkrywaj

Moja Turcja. 
czaruje, uwodzi,
dba, rozpieszcza

i!zaskakuje
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HERBATA NA DZI!,  
KAWA NA PRZYSZ"O!#
Turecka herbata jest obo-
wi!zkowym elementem ka"-

dego „dzie# dobry”. B$dziecie 
ni! cz$stowani nawet podczas 

zakupów na bazarze. Picie herbaty 
otoczone jest w%Turcji ceremonia&em, 

pije si$ j! w%szklaneczkach przypomina-
j!cych kszta&tem tulipany, bardzo gor!c! 
i%aromatyczn!. Jest bardzo s&odka, a%im 
s&odsza tym wi$ksza go'cinno'( domu. 
Kaw$ po turecku pije si$ rzadziej, przy 
specjalnych okazjach, albo by wywró"y( 
sobie przysz&o'( z%fusów. Ka"dy pretekst 
do spotkania z%przyjació&mi jest dobry.

MOWA CIA"A $ WARTO WIEDZIE#
Tureckie „nie” to nie kr$cenie g&ow!, ale 
odchylenie jej do ty&u, z%jednoczesnym 
cmokaniem j$zykiem o%podniebienie. 
Nasze zwyk%e gesty to dla Turków gesty 
niegrzeczne, dlatego unikaj np. gestu 
„figa z%makiem”, znak OK z%palcami skie-
rowanymi w%dó&, uderzenie zaci'ni$t! 
w%pi$'( d&oni! w%drug! d&o# czy pokazy-
wanie wyci!gni$tej, otwartej d&oni w%taki 
sposób, "eby druga osoba widzia&a spód 
naszej d&oni i%pi$( palców. 
Zdziwienie mo"e budzi( niewielki 
dystans, jaki Turcy zachowuj& podczas 
rozmowy, a%tak"e widok m$"czyzn prze-
chadzaj!cych si$ za r$k$ z%kolegami. Nie 
'wiadczy to o%ich preferencjach seksual-
nych, tylko o%za"y&o'ci i%przyja)ni. Z%kolei 
kobieta i%m$"czyzna rzadko spaceruj! 
w%Turcji w%czu&ym obj$ciu. Ta blisko'( 
w%kontaktach widoczna jest bardzo cz$-
sto w%odniesieniu do dzieci, niech wi$c 
Ci$ nie dziwi, "e Turcy przytulaj! je, &api! 
za policzki a%nawet ca&uj! – to przyja)# 
i%troska.

Tureckie kobiety, kochaj! pi"kno, elegancj", bi#uteri". Dbaj! 
o$siebie a$przede wszystkim o$w%osy, które s! ich atrybutem. 

&artuj! ,,wysz%am za m!# mog" ju# obci!' w%osy’’.Maj! 
wolno(' wyboru w$sferze ubioru. Na ulicach wida' wi"c 
i$kobiety okrywaj!ce w%osy chust! i$nie, w$tradycyjnych 
strojach i$w$jeansach. Jest to kwestia rodzinnej 

tradycji i$wyboru kobiet, a$nie wymogu. 

PRZYJA'( I)*YCIE BEZ PO!PIECHU
Turcy nade wszystko ceni! sobie relacje. Te rodzinne, ale i%te przy-
jacielskie. S! tolerancyjni, skorzy do pomocy i%przyja)nie nastawieni. 
Ich cech! narodow! jest zami&owanie do sp$dzania czasu z%przy-
jació&mi i%wielogodzinne rozmowy - niczym nasze, polskie ,,biesia-
dowanie’’. To, czego mo"na im pozazdro'ci( to, to, "e na wszystko 
maj! czas. Tureckie "ycie przesi!kni$te jest klimatem „yava*, yava*” 
(tur. powoli, powoli). Nawet w%metropoliach, jak Stambu& czy Izmir 
– w%w!skich uliczkach, o%minut$ od gwarnego centrum "ycie 
gwa&townie zwalnia tempo. Przecie" zawsze warto znale)( czas na 
fli"ank$ herbaty czy partyjk$ popularnej, przyjacielskiej gry ,,Tavla’’.

PI!KNO, ELEGANCJA, DBA"O#$

*ycie p%ynie 
tu)wolniej,  

ale przecie"  
je'li nie zd!"ysz 
za&atwi( czego' 

dzisiaj, zawsze 
mo"esz  

doko#czy( 
spraw$ jutro.
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Rado!" #ycia
bez po!piechu - „yava!, yava!” 
RODZINA | TRADYCJA | PI!KNO | WOLNO"# | WYBÓR

TURECKA GO!CINNO!"
Turcy znani s" ze swej go!cinno!ci 
i#otwarto!ci. Tolerancyjni, skorzy do 
pomocy, przyja$nie nastawieni. Znane 
jest ich zami%owanie do sp&dzania czasu 
w#gronie rodziny i#przyjació% oraz do 
wielogodzinnych rozmów. Do tego lubi" 
dobrze zje!'. Z#najbli(szymi sp&dzaj" du(o 
czasu biesiaduj"c przy suto zastawionym 
stole, który zawsze gotowy jest na przy-
j&cie go!ci. Nie zdziwcie si& wi&c, kiedy 

RODZINA RZECZ !WI#TA
W#Turcji rodzina to rzecz !wi&ta, (yciowy priorytet, najwa(niejszy punkt odniesienia i#naj-
wspanialsza kuchnia mamy. O#dzieciach mówi si&, (e s" „owocami domu” – rozpieszcza 
si& je, szczypie z#czu%o!ci" w#policzki, patrzy przez palce na wybryki. Du(" wag& przy-
k%ada si& do piel&gnowania rodzinnych tradycji, a#tak(e budowania szacunku do osób 
starszych, rodziców i#dziadków. Zreszt" do dzi! popularny jest model rodziny wielopoko-
leniowej, która najch&tniej mieszka w#jednym domu. Ma%e mieszkania s" tu rzadko!ci".
Trzy pokolenia kobiet na wspólnych zakupach to w$Turcji norma. Razem dbaj% o$rodzi-
n&, wspólny, wielopokoleniowy dom i$kochaj% pi&kno. Razem wi&c pieczo%owicie go 
dekoruj" dobieraj"c obrusy, r&cznie tkane poduchy czy zdobione naczynia – bo wspólny, 
rodzinny stó%, pi&kny i#pachn"cy pyszn" tureck" kuchni", z#rodzicami, szanownymi dziad-
kami i#biegaj"cymi wokó% dzie'mi to rzecz !wi&ta.

Tureckie rodziny ch!tnie 
otwieraj" przed Go#$mi 

swoje serca i%domy 
wierz"c, &e „Go#$ w%dom, 

Bóg w%dom”. 

Go#cinno#$, otwarto#$ 
i%smakowanie &ycia bez 
po#piechu to te cechy 
Turków, które powoduj", 
&e ka&dy czuje si! tu jak 
w%domu. A%mo&e nawet jak 
w%#wiecie marze', z%dala od 
codziennego p!du i%&ycia 
na czas. W%Turcji mo&na 
si! po prostu zatrzyma$. 
I%zakocha$, z%wzajemno#ci"!

poznany kilkana!cie minut wcze!niej Turek 
zaprosi Was na kolacj&, by zaprezentowa' 
kulinarne umiej&tno!ci mamy lub (ony.
Wchodz"c do tradycyjnego, tureckiego 
domu dobrze nie pope%ni' gafy. I#tak np. 
buty zostawiamy przed drzwiami wej-
!ciowymi, nie wchodzimy w#butach. Ale 
z#kolei nikogo nie urazi g%o!ne mlaskanie 
i#siorbanie przy posi%ku, bo to sygna% dla 
gospodarza, (e nam smakuje.
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Turecki street food 
Stragany rozstawione na ka!dym rogu 
ulicy przyci"gaj" poszukiwaczy smako-
wych wra!e#. Kto$ piecze kukurydz%, 
kto$ inny kroi soczystego arbuza, cha&wa 
uwodzi s&odko$ci", owoce zachwycaj" 
kolorem, pieczone kasztany kusz" aro-
matem. 
Faszerowane ma!"e to punkt obowi"z-
kowy ulicznego menu, nadziewane ry-

!em, orzeszkami i'pokropione sokiem 
z'cytryny stanowi" przek"sk%, 

której ma&o kto potrafi si% 
oprze(. Inny faworyt ulicz-

nej kuchni to gözleme, 
który nieco przypomina 
nasze nale$niki. Placek 
powstaje z'ciasta yufka 
wype&nionego farszem 
najcz%$ciej szpinakiem 
oraz fet". Ciekaw" 
propozycj% stanowi 

kumpir, zapiekany 
ziemniak z'dodatkami, 

sa&atk", kukurydz", tu#-
czykiem, czy oliwkami…ca&e 

mnóstwo kombinacji.

Döner kebap
Klasyczny kebab rozkocha& nas w'so-
bie na dobre! Ale to tylko jedna z'wielu 
odmian tej popularnej potrawy. Tutejsza 
ogromna ró!norodno$( kebabów z'po-
cz"tku onie$miela. Turcy zazwyczaj jedz" 
kebaby w'restauracjach, gdzie podawane 
s" na talerzu z'dodatkiem grillowanych 
warzyw, papryki, bak&a!ana czy pomido-
rów. Mnóstwo smakowania! Natomiast 
mi%so z'surówk" zawini%te w'bu&k% trak-
towane s" jako fast food i'tylko w'du!ym 
po$piechu Turcy wybior" tak" wersj%. 
Warto skusi( si% tak!e na tureck" od-

Obowi"zkowym dodatkiem do kawy 
i'herbaty jest lokum czyli galaretka owo-
cowa z'pistacjami, orzechami, migda&ami 
posypana kokosem czy cukrem pudrem. 

mian% pizzy Lahmacun przez niektórych 
uwa!any nawet za lepsz" wersj% w&oskie-
go przysmaku. To aromatyczny i'lekko 
chrupi"cy placek przyrz"dzony z'cien-
kiego ciasta z'nadzieniem z'mielonego 
mi%sa podawany z'warzywami.
Pide, podobnie nazywane pizz", tyle, 
!e'ma &ódeczkowaty kszta&t, dlatego 
ch%tnie si%gaj" po nie dzieci. Delikatny 
farsz warzywny lub z'dodatkiem mielo-
nego mi%sa zapieczony pod warstw" sera 
– po prostu pychotka!

Palce liza# 
Baklawa to prawdziwa królowa s&odko-
$ci i'narodowy deser turecki. Klasyczn" 
wersj% przygotowuje si% z'ciasta listko-
wego, prze&o!onego warstwami pokro-
jonych orzechów w&oskich lub migda&ów 
z'cukrem lub miodem. Polana lukrem 
i'obsypana orzeszkami pistacjowymi 
smakuje wy$mienicie, a'podniebienie jest 
po prostu w'siódmym niebie! 

Turecka sztuka kulinarna jest 
wyj!tkowo bogata, przy czym 
jej dania s! zarazem proste 
i wyrafinowane. Pozwala 
rozkoszowa" si# nie tylko 
lokalnymi przysmakami, 
ale ma te$ do zaoferowania 
wiele egzotycznych specja%ów. 
Przekonajcie si# sami jak 
wybornie smakuje Turcja.

Pieczone kasztany to 
obowi"zkowa przek"ska 
dost%pna nie tylko na placu 
Pigalle w Pary!u. Intensywny 
aromat unosi si% ju! 
z daleka i przyci"ga 
amatorów 
kulinarnych 
ciekawostek.
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Kawa czy herbata?
Herbata to narodowy, turecki napój zwa-
ny „çay”. Pije si! j" wsz!dzie i#przy ka$dej 
okazji, nawet w#najwi!ksze upa%y. Najle-
piej w#ma%ych szklaneczkach w#kszta%cie 
tulipanów. Przygotowywanie, podawanie 
i#picie aromatycznej herbaty w#Turcji to 
prawdziwy rytua%. Natomiast kawa po 
turecku musi by& czarna, s%odka i#gor"ca. 
Tajemnica smaku kryje si! w#starannym 
procesie jej parzenia i#wydobywaniu naj-
cenniejszych walorów smakowych, mocy 
i#s%odyczy zawartej w#ziarnach.  

Kuchnia  
turecka to po!"-

czenie wielowie-
kowej tradycji 

i#bogactwa sma-
ków

Tak smakuje Turcja
przy stole i#na straganie

Kuchnia turecka uznawana jest za jedn! 
z"najsmaczniejszych na #wiecie. Wystarczaj!co 

egzotyczna, by zaskakiwa$, do#$ bliska europejskiej, 
by ka%dy znalaz& w"niej co# dla siebie i"jednocze#nie na 
tyle orientalna by poczu$ intensywne nuty smakowe. 

Pachnie, kusi, osza&amia i"rozpieszcza zmys&y. 

KUCHNIA | LUDZIE | TRADYCJA | OBYCZAJE
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PI!KA NIEJEDNO MA IMI"
Ekskluzywny golf i!ulubiona pi"ka no#na. 
W!Turcji znajduj$ si% jedne z!najlepszych 
na &wiecie pól golfowych. Odpowiedni 
klimat, wysoka jako&', a!tak#e znakomite 
zaplecze w!postaci luksusowych hoteli 
przyci$gaj$ zarówno profesjonalnych 
golfistów, jak i!amatorów pi"ki no#nej, 
siatkówki, ping ponga i!wiele innych 
rodzajów sportów.

RAFTING KANION KÖPRÜLÜ

Polecamy aktywno!" na rowerach. W#Turcji 
jest wiele !cie$ek rowerowych, a#nawet 

specjalnych tras dla zwiedzaj%cych. Zawsze to 
alternatywa na zm&czone ma'e nó$ki, które 
o#ile chodzenie jest dla nich m&cz%ce o#tyle 

jazda rowerem jest zawsze mega frajd%. Warto 
pami&ta", $e w#niektórych hotelach mo$na 

wypo$yczy" rowery.

ROWEROWE ODKRYWANIE

3131coralove lato

W!NURCIE PRZYGODY
Rafting, czyli sp!yw pontonami to jedna 
z"ulubionych atrakcji aktywnych urlopo-
wiczów w"Turcji. Najpopularniejsz# rzek# 
do sp!ywów jest Köprülü, która przecina 
park narodowy ko!o Manavgat. Standar-
dowy odcinek sp!ywu ma od 12 do 17 
km, a"w"sze$ciostopniowej skali trudno$ci 
oceniany jest na 3, wi%c raftingu mo&e 
spróbowa' ka&dy. Podobny do rzeki 
Köprülü stopie( trudno$ci maj# Düzce 
nieopodal Stambu!u i"Kızılırmak w"Kapa-
docji. Zaprawieni w"bojach mog# spróbo-
wa' si! na rzece Çoruh, gdzie odbywa!y 
si% raftingowe Mistrzostwa )wiata.

GÓRSKI TREKKING
W"Turcji mo&na po!#czy' zwiedzanie 
z"trekkingiem, bo wiele staro&ytnych 
miast ukrytych jest w"górach, np. Termes-
sos nieopodal Antalyi. Wymagaj#ce, ale 
malownicze trasy znajduj# si% w"górach 
Kaçkar (45 km trasa z"Artvin do Rize, na 
pó!nocy Turcji) oraz w"Kapadocji (11 km 
w"Dolinie Ihlara). Je$li nale&ycie do mniej 
zaawansowanych piechurów, a"planu-
jecie urlop w"rejonie Morza Egejskiego, 
$wietnym pomys!em b%dzie jednodniowa 
wycieczka do pi%knego Kanionu Saklıkent, 
a"przy okazji wspi%cie si% do znajduj#cego 
si% blisko staro&ytnego miasta Tlos. 

WZNIE"# SI$ KU NIEBU
Spragnionym mocnych wra&e( polecamy 
pi%kne wybrze&a, gdzie dogodne wiatry 
pomog# oderwa' nogi od ziemi, nie tylko 
zapalonym paralotniarzom, ale i"tym, 
którzy po raz pierwszy chc# wznie$' si% 
w"przestworza. Najs!ynniejszym miej-
scem do uprawiania paralotniarstwa, 
ocenianym jako jedno z"najlepszych na 
$wiecie, jest góra Babada* w"tureckim 
Oludeniz. Spróbowa' swoich si! mo&e 
ka&dy, poniewa& loty odbywaj# si% w"tan-
demie z"instruktorem.

Aktywne wakacje
nie tylko z"perspektywy le&aka
PI!KA | GOLF | RAFTING | ROWER | JACHT | AEROBIK

Wybrze!e Morza "ródziemnego w#Turcji to mnóstwo 
mo!liwo$ci uprawiania sportów wodnych i#pla!owych, 
dost%pnych nawet dla pocz&tkuj&cych. Wakacje to 
doskona'y moment, by sprawdzi( swoje skrywane, 
nawet te ekstremalne marzenia. Doceniajmy chwile!

WIATR WE W%OSACH I!TY 
Turcja intensywnie rozwija sw# baz% 
&eglarsk#, coraz wi%cej tu malow-
niczych marin. Turecki wiatr Melte-
mi silniejszy w"ci#gu dnia, cichnie 
wieczorem i"pozwala cieszy' si% 
widokami i"sob#. Warto wybra' si% na 
rejs jachtem i"delektowa' si% dniem 
na turkusowym morzu z"widokiem na 
ukryte zatoki wybrze&a.

AKTYWNO"# W!HOTELU I!NA PLA&Y

W"wi%kszo$ci dobrych resortów wakacyjnych w"samym hotelu i"na pla&y 
jest wiele mo&liwo$ci uprawiania sportów w"tym popularne skutery wodne czy 
parasailing. Dzienne animacje hotelowe równie& zawieraj# ofert% sportow#, 
jak np. aqua aerobik, si!ownia, ping pong, siatkówka pla&owa, pi!ka r%czna 
w"basenie, mini golf czy szachy plenerowe nawet w"ramach All Inclusive.

SPORT

ALL

INCLUSIVE
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Poczuj bajkow! przygod". Sezamie otwórz si"!

Dywany i!Pashmina
Turcja jest dumna ze swojej w!ókien-
niczej tradycji. Jedn" z#pi$kniejszych 
rzeczy, z#jakich s!ynie, s" misternie 
zdobione dywany. R$cznie plecione 
z#charakterystycznym dla siebie wzor-
nictwem i#bogat" kolorystyk" zachwy-
caj" oczy podró%nych. Niesamowit" 
palet" kolorów mieni" si$ te% stoiska 
z#wyrobami z#pashminy. Szale cz$sto 
nawi"zuj" wzornictwem do osma&skie-
go przepychu. Dodatki z#pashminy, deli-
katnej mieszanki kaszmiru i#jedwabiu, s" 
eleganckim dodatkiem do ubiorów.

Zakupy bez tajemnic
Tureckie bazary to nie tylko tradycja. Tu 
te% o#pierwsze&stwo walczy wspó!cze-
sna europejska moda. Nieodmiennie 
hitem s" wyroby ze skóry, z#których 
Turcja jest znana na ca!ym 'wiecie – od 
kurtek i#p!aszczy, przez spodnie, torby 
i#plecaki, a#na drobnych dodatkach jak 
pasek lub portfel ko&cz"c. A#wszystko 

w#przeró%nych fasonach i#kolorach  
– od tych bardzo tradycyjnych po 
najnowocze'niejsze i#najmodniejsze, 
niemal zawsze zrobione z#najwy%szej 
gatunkowo skóry. Wyprawa na bazar, 
nawet ten mniejszy, lokalny, jest dla Eu-
ropejczyka zawsze ciekaw" przygod".

Straganowe pere"ki
Popularno'ci" cieszy si$ bi%uteria oraz 
ozdobne przedmioty z#miedzi. Tych, 
których urzek!a turecka kuchnia, zainte-
resuj" zapewne stoiska z#niezliczonymi 
przyprawami i#s!odko'ciami. Szukaj"-
cych drobnych upominków dla rodziny 
i#znajomych, przyci"gn" kramy oferuj"-
ce pami"tki z#Turcji. To tu, obok znanych 
równie% w#innych cz$'ciach 'wiata 
koszulek z#nadrukiem, magnesów na lo-
dówk$ i#innych tradycyjnych turystycz-
nych produktów, znajd" oni sztandaro-
wy turecki upominek, czyli Oko Proroka 
– amulet wykonany z#niebieskiego szk!a 
chroni"cy przed z!ym spojrzeniem.

Pami#tki z!wakacji, to bardzo wa%na rzecz. 
Kiedy wrócimy do domu przypomn" nam 
radosne chwile. Zatem „potrzyj trzy razy” 
z!ot" lamp$ i#przenie' si$ znów do bajkowej 
krainy, jak" jest Turcja.

Unikatowe  
b!yskotki ze z!ota 
i"miedzi to praw-
dziwe stragano-

we pere!ki
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W!Turcji "atwo zgubi# si$ w!labiryntach targowisk i!trafi# do sezamów 
kusz%cych nas niezmierzon% ilo&ci% towarów. To istne królestwo kolorów, 
b"yskotek, zapachów i!smaków.

Magia tureckich bazarów

Lampy mozaikowe
Ten element wystroju su!ta"-
skich pa!aców nada ka#demu 
wn$trzu orientalny charakter. 
Szklany klosz z%uk!adanej r$cz-
nie mozaiki i%mosi$#na podsta-
wa – dok!adnie jak w%czasach 
osma"skich. Oprócz lamp 
z%mosi$#n& podstaw&, mo#e-
my spotka' równie# wykonane 
z%wydr&#onej tykwy szczegól-
niepopularne w%rejonie Alanyi. 
Pod(wietlone lampy mieni& si$ 
feeri& barw i%buduj& urokliwy 
klimat. )wietnie komponu-
j& si$ z%innymi elementami 
wystroju. Bez trudu znajdziesz 
je na bazarowych straganach. 
Technik& mozaikow& Turcy 
przygotowuj& równie# ozdob-
ne naczynia i%inne pi$kne 
wn$trzarskie drobiazgi.

Nazar boncu!u
Oko Proroka to najpopularniejszy turecki amulet. Ma za zadanie „chroni' od z!ego spojrzenia”. 
Turcy wieszaj& go nad wej(ciem do nowych domów, nowo otwieranych firm czy te# w samo-
chodach. Dost$pny w rozmaitych wersjach i kszta!tach. Typowy wykonany jest z niebieskiego 
szk!a, z wewn$trznymi okr$gami w kolorze bia!ym. Mo#na znale*' równie# bardziej wyszuka-
ne, oprawiane w srebro lub z!oto do zawieszenia na !a"cuszku, w formie bransoletek na r$k$, 
klipsów, kolczyków, wisiorków, breloków i pier(cionków, na magnesie do przyczepienia na 
lodówce, albo do zawieszenia na (cianie.

Bazary pe"ne skarbów
+adne, nawet najbardziej udane zakupy w%nowoczesnym butiku nie mog& równa' 
si$ z%wizyt& na tradycyjnym tureckim bazarze. Takim cho'by jak licz&cy ponad cztery 
tysi&ce sklepów i%kramów Kapali Carsi (Kryty Bazar) w%Stambule. W%pl&taninie alejek 
znajdziecie stoiska z%niemal wszystkim, czego zapragniecie, a%nawet z%tym, czego si$ 
nie spodziewacie. Tureckie bazary to przede wszystkim mnogo(' stoisk z%wyrobami 
tutejszego r$kodzie!a. Jak zawsze ogromne wra#enie robi& niepowtarzalne kilimy 
i%dywany, cz$sto wykonywane w%Turcji r$cznie.

W labiryncie bazarowych uliczek mo#na kupi' dos!ownie 
wszystko: wszechobecny amulet Oko Proroka, tradycyjne 
suweniry, ceramiczne pami&tki, b!yskotki, przyprawy  
i s!odkie turkish delight.

Sprzedaw-
cy z%przy-
jemno(ci& 
opowiedz& 
o%wzorach 
oraz historii 
oferowanych 
przez nich 
kolorowych 
dywanów.

LUDZIE | HISTORIA | TRADYCJA | OBYCZAJE

Magia orientu z!ca"ym kolorytem bazarów, 
mozaikowych lamp, lataj%cych dywanów i!fascynuj%c% 

histori% to tylko wst$p do ba&niowej krainy zwanej 
Turcja, gdzie tak wspaniale mo'na oderwa# si$  

od rzeczywisto&ci.
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THE LAND OF LEGENDS DINOPARK GOYNUK

ANTALYA AQUARIUM

W!Turcji rodzina to rzecz "wi#ta. Dzieci s$ rozpieszczane, z!czu%o"ci$ podszczypuje 
si# je w!policzki a!na wybryki przymyka oko. I!to one s$ ,,p#pkiem "wiata’’, dla których 

wymy"la si# niezliczone atrakcje! Nawet Miko%aj tu si# urodzi%. Dlatego rodzinne 
wakacje w!Turcji to idealny pomys%!

DZIECIAKI  
RZ&DZ&!

ZNACIE LEGEND!  
O"BYCZYCH GÓRACH? 

Legenda g!osi, "e dawno, 
dawno temu w#miejscu 
obecnego pasma gór Taurus 
by!o pastwisko, na którym 
wypasano byki. Pewien biedny 
pastuszek nie mia! swego 
stada ani nawet byka. B!agalnie 
modli! si$, "eby Bóg zes!a! 
mu cho%by jednego. Jego 
modlitwy zosta!y wys!uchane 
i#dosta! jednego byka. Ten dar 
na krótko go zadowoli! i#zacz&! 
modli% si$ o#wi$cej. Znowu 
zosta! wys!uchany i#dosta! 
kolejne byki. Ale ci&gle mu by!o 
ma!o, chcia! wi$cej i#wi$cej. 
Bóg ukara! wi$c zach!anno'% 
pastuszka i#ca!e jego stado 
byków zamieni! w#góry zwane 
Taurus. Do dzi' ci, którzy zbyt 
daleko zap$dz& si$ pomi$dzy 
ich grzbiety us!ysze% mog& 
przera(liwe ryczenie.

REJSY PIRACKIM STATKIEM
Cudowne, lazurowe morze 'ródziem-
ne oblewaj&ce wybrze"a Turcji oferuj& 
mnóstwo ró"norodnych rejsów statkami. 
W'ród nich specjalne propozycje dla rodzin 
z#dzie%mi. Przenie'% si$ na !ód( jak z#bajki 
i#pop!yn&% w#piracki rejs, niczym pirat z#Ka-
raibów – które dziecko o#tym nie marzy? 
Zatem w#Turcji spe!niamy i#takie marzenia! 

SPOTKANIA ZE ZWIERZ!TAMI
Dzieciaki i#rodzice kochaj& zwierz$ta. 
Mog& je spotka% na ka"dym kroku, nawet 
niby zwyk!e, ale niezwyk!e koty z#Van 
o#oczach w#dwóch ró"nych kolorach. 
Z#bliska przyjrz& si$ te" delfinom i#fokom 
w#delfinariach, a#odwa"niejsi mog& nawet 
z#nimi pop!ywa%, np. w#Sealanya. A#mo"e 
spotkanie oko w#oko z#dinozaurem? 
W#Goynuk czeka zabawa w#wykopaliskach 
archeologicznych, spacer w'ród prehisto-
rycznych stworów, park linowy, a#nawet 
kino 7D. A#co powiecie na spacer najd!u"-
szym na 'wiecie tunelem w#Antalya Aqu-
arium, gdzie nad g!ow& hektolitry wody, 
rekiny, p!aszczki, a#w#oddali zatopione 
!odzie, a#nawet auta to mnóstwo wra"e) 
dla#ca!ej rodziny.

SPORTOWA ADRENALINA
Turcja zapewnia te" atrakcje tym, któ-
rych rozpiera energia i#nigdy nie maj& 
do'%! Pi!ka no"na (Turcy s& jej wielkimi 
fanami!), golf (szczególnie w#regionie 
Belek), siatkówka, tenis, jazda konna, 
paralotniarstwo… D!ugo by tu wymie-
nia%! Miliony mo"liwo'ci uprawiania 
ró"nych sportów czekaj& na fanów 
aktywnego wypoczynku przy ka"dej 
pla"y dobrego hotelu, nawet w#ramach 
all inclusive. Warto te" wybra% si$ na 
rafting rw&c& rzek$, to wyj&tkowe wra-
"enia dla ca!ej rodziny!

Przepis na udane wakacje

Sk!adniki:
•  Ca!e morze wody 
•  Masa z!ocistego piasku 
•  Minimum 12 godzin s!o"ca 

dziennie
•  100% wygody All Inclusive 
•  Du#a dawka Aquafunu 
•  Ca!e mnóstwo basenów i$zje#d#alni
•  Niezliczony wybór hoteli
•  Szczypta fantazji
•  Co najmniej 1 tydzie" urlopu

Sposób wykonania:
Wszystko razem umiej%tnie wymiesza& w$temperaturze 
ok.$30oC, doprawi& du#' dawk' humoru i$utrwali& na 
fotografiach, w$razie niedosytu urlop przed!u#y&. 

EFEKT WOW gwarantowany!

W"KRAINIE BA#NI 
I"LEGENDY
A#mo"e to w!a'nie z#mi!o'ci do dzieci 
niesamowita historia Turcji obfituje w#le-
gendy i#mity? Warto wybra% si$ z#dzie%mi 
na wycieczk$ do miejsc z#nimi zwi&za-
nych. Bo kto nie chcia!by dowiedzie% si$ 
wi$cej o#Miko!aju z#Myry, córce su!tana 
wi$zionej w#wie"y Leandra, królu Midasie 
i#jego z!otym królestwie i#o#chciwym 
pastuszku?
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HOTELE JAK ZE SNU
Ka!da rodzina znajdzie w"Turcji co# dla 
siebie. Kameralne, spokojne obiekty ale 
i"pe$ne atrakcji rozleg$e resorty z"placem 
zabaw, wielkimi basenami, aquaparkiem, 
karuzelami, kinem, mini clubem dla dzieci 
i"m$odzie!y, równie! z"polskim anima-
torem. To raj dla dzieciaków, wakacyjna 
swoboda i"beztroska zabawa. W"takich 
hotelach atrakcje dostosowane s% do 
ró!nych grup wiekowych. Równie! ro-
dziny z"niemowlakami mog% liczy& tu na 
udogodnienia, np. podjazdy dla wózków, 
$ó!eczka czy akcesoria i"specjalne miej-
sca do piel'gnacji maluchów, a"nawet 
ró!nego rodzaju mleko, zupki i"pampersy. 
Na rodziców te! czekaj% atrakcje, takie jak 
dla dzieci, bo w"wakacje ka!dy lubi by& 
dzieckiem. Ale dodatkowo mog% korzy-
sta& z"oferty sportowej, relaksu w"hama-
mie czy SPA.

ALL INCLUSIVE JAKICH MA!O
Tu nie trzeba si' martwi&, !e dziecko 
b'dzie marudzi& przy stole. All Inclusive 
w"Turcji to bardzo ró!norodna kuchnia, 
nie tylko turecka, ale z"wielu stron #wiata. 
A"do tego bez ogranicze(. Jest wiele 
dobrych hoteli, gdzie All inclusive jest do-
st'pne non stop. Wielu go#ci w$a#nie to 
ceni sobie w"wakacjach w"Turcji najbar-
dziej – ró!norodno#& i"brak ogranicze(. 
W"wielu dobrych hotelach s% te! specjal-

XANADU RESORT HOTEL

Turcja kocha rodziny
HOTELE Z!ATRAKCJAMI | AQUAPARKI | SPORTY | PARKI ROZRYWKI

ne restauracje tylko dla dzieci z"dosto-
sowanym do nich menu. All Inclusive 
w"Turcji to wyj%tkowy komfort i"wygoda.

PARKI ROZRYWKI
Turcja oferuje te! wiele atrakcji poza 
hotelem, np. parki rozrywki. Znajdziemy tu 
wielkie kompleksy aquaparków z"nie-
zliczonymi, fantazyjnymi, zje!d!alniami 
wodnymi, zarówno dla m$odszych jak 
i"starszych. Ponad to lunaparki z"karuzela-
mi, parki linowe i"tematyczne. S% te! strefy 
spokojnego relaksu. Ogromn% popularno-
#ci% ciesz% si' wyzwalaj%ce adrenalin' rol-
ler coastery. W"takich miejscach rodzice 
bawi% si'"równie #wietnie jak dzieci! 

Turcja oferuje moc atrakcji 
i"wci%! ma nowe, ekscytuj%ce 
pomys$y na rodzinne wakacje. 
Przekonaj si' sam.
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WYBRZE!E EGEJSKIE kusi urokliwym 
po!o"eniem, niespotykanym turkusem 
wody, soczyst# zieleni# gajów oliwnych.
Bodrum to najpi$kniejsza miejscowo%& 
turkusowego wybrze"a z'najwi$ksz# 
przystani# jachtow#. Codziennie od-
p!ywaj# st#d promy na pobliskie greckie 
wyspy Kos czy Rodos. Czaruje ciep!ym 
morzem, uroczymi zatoczkami i'urzeka 
widokiem charakterystycznych bia!ych 
domków zbudowanych na wzgórzach 
poro%ni$tych gajami oliwnymi.
Atrakcj# miasta s# pozosta!o%ci mau-
zoleum zaliczane do siedmiu cudów 
antycznego %wiata, starówka, ruiny 
staro"ytnego teatru oraz zamek - twier-
dza %wi$tego Piotra. T$tni#ce "yciem 
Marmaris nigdy nie zasypia, to miasto 
wype!nione m!odo%ci# i'energi#.
Skaliste pó!wyspy od wieków !#cz# si$ 

z'morzem, a'zalesione wzgórza przegl#-
daj# si$ w'krystalicznej wodzie. Mi!o%nicy 
romantycznych widoków t!umnie %ci#ga-
j# na tutejsz# przysta(, by rozkoszowa& 
si$ widokiem ko!ysz#cych, luksusowych 
jachtów w'blasku zachodz#cego s!o(ca.
Ku!adasi to miasto o'dwóch obliczach, 
posiada reputacj$ g!o%nego kurortu, 
tymczasem mo"e poszczyci& si$ bogat# 
histori#, zabytkowymi akweduktami i'fa-
scynuj#cymi stanowiskami archeologicz-
nymi. Godna uwagi jest Go!$bia Wyspa 
w'kszta!cie g!owy ptaka z'pi$knym, 
zabytkowym Zamkiem Pirackim.
Per!# okolicy jest dobrze zachowane 
antyczne Efez, które stanowi!o serce 
staro"ytnego %wiata.
Poszarpana linia brzegowa Fethiye 
tworzy wiele uroczych zatok i'lagun. 
Najs!ynniejsza z'nich B!$kitna Lagu-

na w'Ölüdeniz, przyci#ga amatorów 
mocnych wra"e(, gdy" najpi$kniejsze 
widoki ukazuj# si$ w!a%nie z'perspektywy 
paralotni. W'okolicach bierze pocz#tek 
s!ynny szlak licyjski z'wykutymi skalnymi 
grobowcami z'VI-IV wieku p.n.e.
Wszystko, co najlepsze w'Izmirze koncen-
truje si$ wzd!u" nadmorskiego wybrze"a 
przy promenadzie Atatürka. Ta nowoczesna 
metropolia oferuje szerok# gam$ wydarze( 
kulturalnych, atrakcji i'festiwali w'plenerze. 
Miasto za!o"one 3000 lat p.n.e. by!o jedn# 
z'najbardziej zaawansowanych cywilizacji 
zachodniej Anatolii. Niestety niemal wszyst-
kie zabytki strawi! po"ar w'1922'roku. 
Symbolem miasta jest wie"a zegarowa, 
akwedukty oraz pozosta!o%ci antycznej 
agory. Przypuszcza si$, "e to w!a%nie tutaj 
w'VIII wieku p.n.e. urodzi! si$ s!ynny grecki 
pisarz i'pie%niarz w$drowny Homer.

IZMIR

MARMARIS BODRUM

Turcja to mozaika ró!norod-
no"ci, koloru i#blasku. T$tni%ce 
zabaw% noce w#Alanyi, dziewi-
cza przyroda w#Belek, zabytki 
w#Side, romantyczne uliczki 
starego miasta w#Antalyi, tajem-
nicze góry Taurus wokó& Kemer 
czy idylliczne zatoki Bodrum? 
Ca&y mozaikowy koloryt regio-
nów do wyboru.

TURCJA

 RIWIERA TURECKA:
Warszawa, !ód", Gda#sk, Bydgoszcz, Pozna#, Wroc$aw, Kraków, Katowice, 
Rzeszów, Szczecin, Zielona Góra

 WYBRZE"E EGEJSKIE:
Warszawa, Gda#sk, Pozna#, Wroc$aw, Katowice, Rzeszów

Latamy codziennie
w szczycie sezonu lato 2020
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ci!gn! si" pla#e. Najbardziej znana  
i$wed%ug wielu najpi"kniejsza to pla#a 
Kleopatry. Legenda g%osi, #e to w%a&nie 
w$tym miejscu królowa Kleopatra spoty-
ka%a si" z$Markiem Antoniuszem. Góruj!-
ca nad miastem twierdza z$XIII wieku ze 
s%ynn! Czerwon! Wie#! i$murami obron-
nymi to najwi"ksza tutejsza atrakcja.
Side to nie tylko piaszczyste pla#e, ale 
równie# bogactwo pami!tek z$czasów 
antycznych. Na terenie Side znajduje si" 
agora z$niezliczonymi kolumnami i$mu-
zeum staro#ytno&ci. W"druj!c po Side, 
mo#na natrafi' na ruiny biblioteki z$II wie-
ku, &wi!tyni" Dionizosa, ruiny teatru rzym-
skiego czy pozosta%o&ci greckiej &wi!tyni 
Ateny i$Apollina z$II wieku. Side jest dzisiaj 
ma%ym, klimatycznym miasteczkiem 
z$pi"knym wybrze#em, nowoczesnymi 
hotelami i$gajami pomara(czowymi.

RIWIERA TURECKA to najlepszy adres 
na wakacje, raj dla wczasowiczów, spor-
towców, pasjonatów historii i$mi%o&ników 
dobrej zabawy.
Stolica Riwiery Antalya otoczona jest 
pasmem gór Taurus, których majestat 
wzbudza podziw i$zachwyt nad dzie%ami 
natury. Wypoczywaj!c na piaszczystej 
pla#y mo#na upaja' si" cudownymi wi-
dokami zachodz!cego s%o(ca, chowaj!-
cego si" gdzie& za szczytami i$klifowymi 
urwiskami. Antalya przyci!ga zaciszem 
starówki, kusi zabytkami i$hotelami po%o-
#onymi przy pla#y.
Belek to istna kraina luksusu, elitarny 
kurort z$elementami egzotyki zatopionej 
w$zieleni. Dum! Belek s! pola golfo-
we i$boiska pi%karskie, a$na li&cie Go&ci 
znanych nazwisk nie brakuje. Zielone 
równiny poprzecinane rzek! Kopru Cayi 

tworz! malownicze krajobrazy. Pasmo 
górskie z$licznymi w!wozami i$prze%"-
czami, urzeka urod! i$skrywa historyczne 
tajemnice jeszcze z$czasów &wietno&ci 
Imperium Rzymskiego.
Kemer to kurort dos%ownie zatopiony 
w$naturze. Przepi"kne widoki, blisko&' 
gór schodz!cych do krystalicznego mo-
rza, a$do tego unosz!cy si" zapach lasów 
piniowych tworz! niepowtarzalny klimat 
do wypoczynku. Nieopodal zachowa%y 
si" ruiny staro#ytnego miasta Olym-
pos, z$pozosta%o&ciami %a)ni rzymskich 
i$murów obronnych. W$okolicy jest wiele 
ciekawych miejsc jak cho'by zatopio-
ne w$przejrzystym, turkusowym morzu 
miasto Kekova czy strzelaj!ce spod ziemi 
j"zyki ognia - Chimera.
Alanya od strony l!du otoczona górami 
Taurus, a$wzd%u# wybrze#a kilometrami 

Riwiera Turecka 
i$Wybrze#e Egejskie
Odkryj wszystkie kolory Turcji

ALANYA

BELEK SIDE KEMER

ANTALYA
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TURCJA

STAMBU!  " NA STYKU KULTUR 
I#KONTYNENTÓW
Stambu! to bez w"tpienia wyj"tkowe 
miasto po!o#one na dwóch kontynen-
tach, Europy i$Azji. Orientalny klimat 
!"czy si% z$zachodni" nowoczesno&ci". 
Wielowiekowa i$bogata historia, przeni-
kaj"ca si% kultura dwóch kontynentów, 
okaza!e budowle i$setki meczetów  
czyni" z$tego miasta miejsce typu 
„musz% zobaczy'” na li&cie ka#dego 
podró#nika. 
W$programie wycieczki m.in. B!%kitny 
Meczet, Hagia Sophia, Pa!ac Topkapi, 
Hipodrom oraz$kryty bazar.

JEEP SAFARI
Wycieczka dla osób 

lubi"cych ryzykowne 
i$egzotyczne przygody, 

wspania!a okazja do zoba-
czenia zupe!nie innego oblicza 

Turcji. Jeep safari odbywa si% w$gó-
rach Taurus na wysoko&ci dochodz"cej 
niekiedy do 1300 m n.p.m. Ca!a trasa ma 
d!ugo&' 100–150 km zwykle w$grupach 
od 5 do 10 jeepów, ka#dy z$4 osoba-
mi. Po drodze przewidziany jest postój 
w$wiosce, gdzie mo#na pozna' codzien-
ne #ycie jej mieszka(ców.

NURKOWANIE
Aby zobaczy' pi%kno podwodnego 
&wiata koniecznie nale#y zanurkowa'. 
Wycieczka dedykowana dla profesjonali-
stów, jak i$amatorów. Podczas 6 godzin-
nego rejsu przewidziane s" dwa zej&cia 
pod wod%. Ci z$Pa(stwa, którzy nie b%d" 
chcieli nurkowa', mog" w$tym czasie 
pop!ywa' w$maskach z$rurk". Podczas 
ca!ej wycieczki mo#na b%dzie podziwia' 
pi%kno tureckiego wybrze#a, opala' si% 
i$p!ywa'. Na koniec rejsu rozdane zosta-
n" pami"tkowe dyplomy dla wszystkich, 
którzy nurkowali.

EFEZ " ANTYCZNE ZAUROCZENIE
Efez jest jednym z$najlepiej zachowanych 
miast antycznych w$zachodniej Turcji. 
Miasto wzniesione na cze&' bogini Arte-
midy, której ogromna &wi"tynia uchodzi!a 
za jeden z$siedmiu cudów staro#ytnego 
&wiata. Mo#emy tu podziwia' ruiny sta-

ro#ytnego amfiteatru, gimnazjum, agory, 
&wi%tej drogi, biblioteki Celsusa, &wi"ty( 
i$!a)ni. 
W$pobliskiej miejscowo&ci Selçuk znaj-
duje si% bizantyjska cytadela, meczet I*a 
Bey’a$z$XIV$w. oraz bazylika &w. Jana po-
chodz"ca z$VI w., która prawdopodobnie 
wzniesiona zosta!a na grobie aposto!a.
Podczas wycieczki odwiedzicie Pa(stwo 
równie# Dom Maryi Dziewicy – Mery-
emana, w$którym wed!ug legendy sp%-
dzi!a ostatnie 11 lat #ycia.

REJS JACHTEM
Kilkugodzinny rejs jachtem to jeden 
z$najlepszych sposobów, aby odpo-
cz"' i$uciec od codzienno&ci. S!o(ce, 
delikatny szum morza oraz malowni-
cze krajobrazy z$pewno&ci" pozwol" 
si% Pa(stwu zrelaksowa'. Podczas 
rejsu mo#na pop!ywa' w$krystalicznie 
czystych wodach, opala' si%, podziwia' 
ruiny staro#ytnych zabytków oraz pi%kno 
urokliwych zatoczek.

KOS " Z#WIZYT$ U#HIPOKRATESA
Wyprawa promem na wysp% Kos, któr" 
od wybrze#y Turcji dzieli zaledwie w"ska 
cie&nina. W$stolicy znajduj" si% ruiny 
staro#ytnego Asklepionu – &wi"tyni boga 
Asklepiosa i$staro#ytnej szko!y lekarskiej. 
Kos uwa#ane jest za ojczyzn% Hipokrate-
sa. Wed!ug poda( wyk!ada! on swoje na-
uki pod ogromnym 700-letnim platanem 
zwanym „Drzewem Hipokratesa”, które 
wci"# ro&nie naprzeciw wej&cia do zamku 
Joannitów.

Turcja to kraj niezwyk!y! To w!a"nie tutaj Europa 
spotyka si# z$Azj%, a$kultura chrze"cija&skiego 
Zachodu z$Orientem. Cuda natury wplataj% si# 
w$bogactwo tysi#cy lat historii. Nutka tajemnicy 
ukryta w$orientalnym stylu i$tradycji oraz unikatowa 
architektura niezmiennie fascynuje. To prawdziwa 
skarbnica zabytków wci%' kusi nienasyconych 
turystów, bo jest tu tyle do odkrycia.

REJS STATKIEM

KAPADOCJA

EFEZ

3939coralove lato

KAPADOCJA | STAMBU! | EFEZ | PAMUKKALE | MYRA | KEKOVA

Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne

KAPADOCJA ! KSI"#YCOWE KRAJOBRAZY
Kapadocja hipnotyzuje niewiarygodn! magi!. Jest 
to jedno z"najpi#kniejszych miejsc nie tylko w"Turcji, 
ale i"na $wiecie. W"programie przewidziano zwie-
dzanie Aksaray z"podziemnym miastem. Po przyje%-
dzie do Kapadocji ujrzycie na w&asne oczy ba$niowy 
krajobraz i"wyrze%bione formy skalne, niespotykane 
nigdzie indziej. Nast#pnym punktem programu jest 
Göreme – muzeum na otwartej przestrzeni, które 
jest Parkiem Narodowym, zwiedzanie zamku Uchi-
sar oraz wieczór folklorystyczny Turecka Noc. 
Drugi dzie' rozpoczyna si# od wizyty w"Dolinie 
Camel, nast#pnie odwiedziny sklepu garncarskie-
go w"Avanos, Dolina Pasabag, Pigeon i"Muzeum 
Mevlana w"Konya.

KAPADOCJA  
to bajkowa kraina z!fan-

tastycznymi formami 
skalnymi. Balon to 

najwygodniejsza forma 
zwiedzania tego  

niepowtarzalnego  
krajobrazu.

STAMBU!

Przedstawione wycieczki maj! charakter orientacyjny, pe&na oferta, programy i"ceny dost#pne s! u"przedstawiciela Coral Travel Poland w"miejscu wakacji.
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Turcja to gratka dla mi!o" ników historii 
i#fanów wodnego szale$stwa 

ryb i!delfinów, które podziwia" mo#na 
podczas podwodnego safari oraz nieza-
pomnianego show z!udzia$em delfinów 
i!lwa morskiego – uroczej Panny Silvy. 
Tego si% nie da opisa", to trzeba  
prze#y"!

DEMRE/MYRA!KEKOVA 
Demre oficjalnie zwane Kale, le#y tu# 
obok staro#ytnego miasta Myra – jedne-
go z!najwa#niejszych miast Ligi Licyjskiej, 
pó&niejszej diecezji chrze'cija(skiej, 
któr) podczas swych w%drówek odwie-
dzi$ *w. Pawe$. Antyczna Myra s$ynie 
przede wszystkim jako rodzinne miasto 
*w. Miko$aja, który w!IV w. sprawowa$ tu 
funkcj% biskupa. S$yn)$ z!wielkiej dobroci 
i!licznych cudów. Rozdaj)c tutejszym 
dzieciom podarki da$ pocz)tek znanej 
nam tradycji bo#onarodzeniowej. W!cen-
trum miasta wznosi si% bizantyjski ko'ció$, 
w!którym znajduje si% pusty grobowiec 

faun% i!flor%: rekiny, o'miornice, p$aszczki 
czy mureny. Wycieczka do Akwarium to 
tak#e 'wietna okazja na najlepsze zakupy 
i!spacer po staro#ytnej cz%'ci Antalyi 
w!towarzystwie polskiego przewodnika. 
Na zako(czenie odwiedzimy Wodospad 
Arbuzowy wpadaj)cy bezpo'rednio do 
Morza *ródziemnego.

DELFINARIUM
Podziwiaj popisy lwów morskich i!wyst%-
py delfinów. Wizyt% w!delfinarium mo#na 
po$)czy" z!zabaw) w!aqualandzie.

RAFTING " PO#$CZENIE ZABAWY 
I%PI&KNA NATURY! 
Sp$yw odbywa si% w!$odziach 8-10 
osobowych i!jest okazj) do prawdzi-
wej frajdy i!podziwiania pi%kna natury 
Kanionu Koprulu. Istnieje mo#liwo'" 
bezp$atnego skorzystania z!kajaku dla 
dwóch osób.

*w. Miko$aja. Po!zwiedzeniu Myry pop$y-
n) Pa(stwo statkiem na wysp% Kekova, 
gdzie mo#na podziwia" krajobrazy ty-
powe dla po$udniowej cz%'ci tureckiego 
wybrze#a Morza *ródziemnego. B%d) 
mogli Pa(stwo zobaczy" te# ruiny zato-
pionego podczas trz%sienia ziemi miasta, 
pochodz)cego z!czasów licyjskich oraz 
zamek na wyspie Simena.

AKWARIUM W%ANTALYI
Inspiruj)ca wizyta w!Akwarium w!Antalyi, 
gdzie zobaczycie setki morskich stwo-
rze( w!najd$u#szym na 'wiecie podwod-
nym tunelu oblanym 7 milionami litrów 
wody morskiej.
Podczas spaceru po dnie morskim 
b%dziecie mieli okazj% podziwia" bogat) 

#A'NIA TURECKA
Po wyj'ciu z!hamamu poczujecie si% 
jak nowo narodzeni! Charakterystycz-
n) cech) $a&ni tureckiej jest wysoka 
temperatura. W!'rodku sali znajduje si% 
marmurowy podgrzewany od 'rod-
ka podest, na którym wykonywane s) 
masa#e. Na 'cianach znajduj) si% kurki 
z!zimn) i!ciep$) wod) do polewania cia$a 
oraz marmurowa podgrzewana $awa 
do siedzenia. Dodatkow) atrakcj) tej 
wycieczki jest mo#liwo'" skorzystania 
z!masa#u w!pianie, wykonywanego przez 
profesjonalnych masa#ystów. Obok 
g$ównej sali znajduje si% sauna, a!tak#e 
basen i!jacuzzi.

MYRA

RAFTING

!A"NIA

THE LAND OF LEGENDS

4141coralove lato

IZRAEL, JEROZOLIMA  ! MIASTO 
TRZECH RELIGII

Jerozolima nazywana jest Miastem 
!wiat"a, przepe"nione mistycyzmem 
i#duchowo$ci%, jak &adne inne na $wiecie. 
Niespotykana mieszanka kultur, narodo-
wo$ci i#religii, gdzie judaizm, chrze$ci-
ja'stwo i#islam przenikaj% si( nawzajem. 
Punktem kulminacyjnym jest zwiedzanie 
Jerozolimy, ze Starym Miastem u#bram 
Syjonu, Grobem !wi(tym, Gajem Oliw-
nym w#Ogrójcu oraz Betlejem miejscem 
narodzin Jezusa Chrystusa. W#programie 
przewidziano wizyt( w#Bazylice Grobu 
Pa'skiego, Drog( Krzy&ow% i#!cian( P"a-

czu. Kolejnym punktem b(dzie wycieczka 
nad Morze Martwe, które po"o&one jest 
422 m poni&ej poziomu morza, gdzie 
b(dzie mo&liwo$) skorzystania z#k%pieli 
w#b"ocie. 

KOLEJ LINOWA
Wycieczka kolejk% linow% na szczyt góry 
Tahtali (2365 m n.p.m.), sk%d rozci%gaj% 
si( wspania"e widoki na okoliczny Park 
Narodowy i#wybrze&e. Po tych zapieraj%-
cych dech w#piersiach widokach mo&na 
si( zrelaksowa) na pikniku u#stóp góry 
Olimpos w#Ulupinar. Szum#wody oraz 
otaczaj%ca ziele', to doskona"e miejsce 
na poobiedni% sjest(.

PAMUKKALE  
ogromne naturalne k!-
pielisko z"bia#ymi wa-

piennymi wzniesienia mi 
i"$nie%nobia#ymi tarasami, 

po których malowniczo 
sp#ywa turkusowa woda. 

To trzeba zobaczy&.

PAMUKKALE ! BAWE"NIANY 
ZAMEK

Tureckie przys"owie g"osi, &e kto nie 
widzia" Pamukkale ten nie widzia" Turcji. 
Wyp"ywaj%ca ze wzgórza ciep"a woda, 
bogata w#zwi%zki wapnia i#dwutlenku w(-
gla utworzy"a przez wieki wspania"e, bia"e 
tarasy, a#na nich oczka wodne. Dzi(ki 
niezwyk"ej scenerii i#leczniczym w"a$ci-
wo$ciom wód „Bawe"niana Twierdza” 
zyska"a s"aw( ju& ponad 2000 lat temu. 
Podczas wycieczki zwiedz% Pa'stwo ru-
iny staro&ytnego miasta Hierapolis z#amfi-
teatrem oraz wapienne tarasy wpisane na 
list( UNESCO. 
W#czasie wolnym b(dzie równie& okazja 
za&y) k%pieli w#s"ynnych basenach 
Kleopatry. W#programie zaplanowano 
tak&e zwiedzanie fabryki w"ókienniczej 
i#winiarni(.

THE LAND OF LEGENDS THEME 
PARK
Do dyspozycji turystów jest tu ponad 40 
zje&d&alni, kompleks basenów, w#tym 
basen ze sztuczn% fal% i#basen z#fal% do 
surfingu, kino 5D, wodna kolejka roller 
coaster, znajduj%ca si( 43 metry nad 
ziemi% i#p(dz%ca 83 km/h, zachwycaj%cy 
„Animal Park” b(d%cy domem dla tysi(cy 
najpi(kniejszych stworze' Morza !ród-
ziemnego, w#tym równie& tropikalnych 

JEROZOLIMA

Przedstawione wycieczki maj% charakter orientacyjny, pe"na oferta, programy i#ceny dost(pne s% u#przedstawiciela Coral Travel Poland w#miejscu wakacji.
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Alanya to t!tni"ce rozrywk" centrum, spokojne obrze#a 
miasta i$przepi!kna pla#a Kleopatry. Góruj"ca tu twierdza 
z$XIII w. z$murami obronnymi, sk"d rozpo%ciera si! 
wspania&y widok, to niew"tpliwa atrakcja miasta.

NAJWI!KSZE ATRAKCJE

�z Twierdza z!XIII w. i!Czerwona Wie"a

�z Wielkie delfinarium, w!którym codziennie 
odbywaj# si$ pokazy delfinów i!fok 

�z Jaskinia Korsanlar, w!której niegdy% piraci 
ukrywali swoje!skarby

�z Jaskinia Damlatas, pe&na stalaktytów 
i!stalagmitów 

�z Deptak z!mnóstwem 
dyskotek

�z Pla"a Kleopatry z!„egipskim 
piaskiem” – dowód mi&o%ci 
Marka Antoniusza do Kleopatry

�z Dom Atatürka
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ALANYA

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

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

48 MERIDIA BEACH HOTEL 5 X X X X 2-13

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

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

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

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

54 KIRMAN SIDERA LUXURY & SPA 5 X X X X 2-13

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

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

57 GRANADA LUXURY BEACH AVSALLAR 5 X X X X 2-13

58 PARK WODNY EFTALIA ISLAND X X X X

60 EFTALIA VILLAGE HOTEL 5 X X X 2-15

62 EFTALIA OCEAN 5 X X X 2-15

63 EFTALIA MARIN RESORT 5 X X 2-15

64 EFTALIA AQUA RESORT 5 X X X 2-15

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

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

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

70 OZ HOTELS SUI 5 X X X 2-11

72 CLUB DEM RESORT & SPA HOTEL 5 X X X X 2-13

73
ORANGE COUNTY RESORT HOTEL 
ALANYA

5 X X X X 2-12

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

75 SUN STAR RESORT 5 X X X 2-12

76 NUMA BAY HOTEL 5 X X X 2-13

77 INCEKUM BEACH HOTEL 5 X X X X 2-11

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

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

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

81 KATYA HOTEL 5 X X X 2-13

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

83 ARMAS PRESTIGE 5 X X 2-14 2-14

84 LONICERA KOMPLEX X X

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

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

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

89 KRIZANTEM HOTEL 4 X X X 2-13

90 SIMPLY FINE HOTEL ALIZE 4 X X X ADULT ONLY

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

92 BLUE FISH HOTEL 4 X X X 2-12

93 MAY GARDEN CLUB HOTEL 4 X X 2-12

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

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

4343coralove lato

Konakli

Mahmutlar

Avsallar

Okurcalar

Granada Luxury Beach Avsallar
Kirman Hotels Leodikya Resort

Kirman Arycanda De Luxe
Justiniano Club Park Conti

Meridia Beach Hotel

Granada Luxury Okurcalar
Orange County Resort Hotel Alanya

Lonicera Resort & Spa Hotel
Lonicera World Hotel

Numa Bay Hotel

Incekum Beach Hotel

Rubi Platinum Spa Resort & Suites

Oz Hotels Sui

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

Armas Prestige

Utopia World De Luxe Hotel 

Park Wodny Eftalia Island

Eftalia Aqua Resort
Eftalia Marin Resort

Eftalia Ocean
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

Morze !ródziemne

Alanya

Kirman Sidera Luxury & Spa
Galeri Resort Hotel

Gypsophila Holiday Village ALANYA

Alanya
ROZRYWKA | HISTORIA | NATURA
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2007 r., 
odnowiony w 2018 r. Na!terenie hotelu re-
stauracje, bary, pralnia, basen kryty, 3 baseny 
odkryte, aquapark. Przystosowany dla osób 
niepe"nosprawnych.

PLA!A
150 m od hotelu, prywatna, pomost, 
piaszczysta, 250 m d"ugo#ci, certyfikat 
B"$kitnej Flagi. Doj#cie do pla%y pasa%em. 
Do pla%y kursuje bus hotelowy. Parasole, 
le%aki, r$czniki, beach bar.

POKOJE
Zlokalizowane w 27 budynkach. 
Wyposa%one w klimatyzacj$, sejf, minibar, 
TV, "azienka, zestaw do parzenia kawy/
herbaty, balkon. 

Typy pokoi:
 & standardowe dla max. 4 os.
 & corner suite dla max. 5 os.
 & junior suite dla max. 6 os.
 & penthouse suite dla max. 6 os.
 & taras dla max. 5 os.
 & villa standart dla max. 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i!3 à la carte, 6 barów.
Ultra All Inclusive 24h
& #niadanie, obiad, kolacja, przek'ski, pó(ny 

posi"ek, lody
& napoje bezalkoholowe, lokalne alkohole, 

wybrane alkohole importowane
Restauracje à la carte: owoce morza, turecka, 
w"oska.

INTERNET
 & Wifi w!hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 & kort tenisowy, tenis sto"owy, rzutki
 & koszykówka, pi"ka no%na, siatkówka, 
bilard, sporty wodne
 & aerobik, si"ownia, animacje, dyskoteka, kino

& sauna, jacuzzi, centrum SPA, masa%, salon 
pi$kno#ci, "a(nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 &  polskoj$zyczny animator 15.06-14.09.20 r.
 & zaj$cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat

& 4 zje%d%alnie wodne, 3 brodziki
& plac zabaw
 & menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
 & "ó%eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka
 & mo%liwo#) wypo%yczenia wózka

UTOPIA WORLD  
DE LUXE HOTEL

Wysokiej klasy hotel, usytuowany na wzgórzu, po!ród malowniczego, 
sosnowego lasu oferuje zapieraj"ce dech w piersiach widoki. Rozbudo-
wana infrastruktura, liczne baseny, aquapark z 12 zje#d#alniami i polskie 
animacje dla dzieci, sprawiaj", #e czas tutaj p$ynie pod znakiem waka-
cyjnej frajdy i rado!ci. 

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 6 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT
2. DZIECKO DO 12 LAT

a
LOKALIZACJA:  
20 km od centrum Alanyi,  
2 km od Mahmutlar,  
143 km od lotniska w Antalyi, 
18 km od lotniska w Gazipasa.

Polskie
animacje

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 
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Przyk!adowy pokój
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2014 r. 
Na!terenie hotelu restauracje, bary, pralnia, 
sala konferencyjna, 2 baseny odkryte. basen 
kryty, 5 zje"d"alni wodnych. Przystosowany 
dla osób niepe#nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, publiczna z!pomostem, 
piaszczysta, 50 m d#ugo$ci, certyfikat 
B#%kitnej Flagi, parasole, le"aki, r%czniki, 
pawilony.

POKOJE
Klimatyzacja, sejf, minibar, TV, #azienka, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, balkon.

Typy pokoi:
 & standardowe dla max 4 os.
 & rodzinne dla max 4 os. 

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna i!3 à la carte, 4 bary.
Ultra All Inclusive 
& $niadanie, obiad, kolacja, przek'ski, lody
 & lokalne napoje bez- i!alkoholowe 

Restauracje à la carte: meksyka(ska, rybna, 
w#oska.

INTERNET
 & Wifi w!hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 & siatkówka, rzutki, tenis sto#owy, bilard
 & si#ownia
 & animacje, dyskoteka
 & centrum SPA, masa", jacuzzi 
 & salon pi%kno$ci, sauna, #a)nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 &  polskoj%zyczny animator 15.06-14.09.20 r.
 & zaj%cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 & plac zabaw
 & brodzik ze zje"d"alni'
 & menu i!krzese#ka dla dzieci w!restauracji
 & mo"liwo$* wypo"yczenia wózka
 & #ó"eczko dla dziecka do 2 lat

QUATTRO BEACH  
SPA & RESORT

Komfortowe i!beztroskie wakacje z!rodzin". Hotel oferuje bezpo#rednie 
po$o%enie przy pla%y, nowocze#nie wyposa%one pokoje, baseny 
i!zje%d%alnie oraz animacje dla dzieci w!miniklubie. 

  ULTRA ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA:  
3 km od!Konakli,
12 km od!Alanyi,
54 km od!lotniska w!Gazipasa,
110 km od!lotniska w!Antalyi.

ULTRA ALL INCLUSIVE 

Polskie
animacje
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2006 r. 
Odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
basen kryty, 2 baseny odkryte, 6 zje!d!alni 
wodnych. Przystosowany dla osób 
niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, certyfikat B"#kitnej 
Flagi, piaszczysto-!wirowa, 100 m d"ugo$ci. 
Bezp"atne: parasole, le!aki, r#czniki, beach 
bar.

POKOJE
W%18 budynkach.
Typy pokoi:
 & standardowe dla max 4 os.

 & club 2 bedroom dla max. 5 os.
 & club 3 bedroom dla max. 6 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, restauracja à%la%carte, 
6 barów.
Ultra All Inclusive 
& $niadanie, obiad, lody, kolacja, przek'ski
& wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: rybna. 

INTERNET
 & Wifi w%hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 & si"ownia, sauna, "a(nia turecka
 & bilard
 & tenis sto"owy

 & kort tenisowy
 & rzutki, siatkówka
 & aerobik
 & animacje
 & dyskoteka
 & salon pi#kno$ci,
 & centrum SPA
 & masa!
 & sporty wodne

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 & plac zabaw
 & brodzik
 & zje!d!alnia wodna
 & zaj#cia w%miniklubie dla dzieci 4-12 lat 
 & krzese"ka dla dzieci w%restauracji
 & mo!liwo$) wypo!yczenia wózka
 & "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

MERIDIA BEACH HOTEL
Pi!ciogwiazdkowy hotel polecany przede wszystkim na rodzinne 
wakacje. Na Go"ci b!d# czeka$ zje%d%alnie wodne, baseny, a tak%e 
centrum SPA z wieloma orientalnymi zabiegami. Z pewno"ci# zalet# 
hotelu b!dzie bliska odleg&o"$ od pla%y i urozmaicone wy%ywienie 
w formie Ultra AII Inclusive.

ULTRA ALL INCLUSIVE 

  ULTRA ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS  
  POKOJE DLA 6 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA:  
10 km od%Avsallar, 
35 km od%centrum Alanyi, 
93 km od%lotniska w Antalyi.
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!1999 r. 
Odnowiony w!2013 r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, sala konferencyjna, pralnia, 
basen odkryty, basen kryty, 6 zje"d"alni 
wodnych. Przystosowany dla osób 
niepe#nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, pomost, piaszczysto-
"wirowa, 250 m d#ugo$ci, parasole, le"aki 
i r%czniki.

POKOJE
W 48 bungalowach. Wyposa"one w sejf, 
klimatyzacj%, #azienk%, TV, balkon.
Typy pokoi:
 & standardowe dla max 4 os.
 & connection dla max 6 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna i à la carte, 6 barów.
All Inclusive 
& $niadanie, obiad, kolacja, pó'ny posi#ek, 

przek(ski
 & lokalne napoje bez- i!alkoholowe

Restauracje à la carte: owoce morza

INTERNET
 & Wifi w!hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 & sauna, #a'nia turecka, jacuzzi
 & 2 korty tenisowe, tenis sto#owy, squash
 & pi#ka no"na, minigolf, siatkówka
 & animacje, dyskoteka
 & centrum SPA, masa", salon pi%kno$ci
 & si#ownia
 & rzutki, bilard

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 & zaj%cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 & brodzik, plac zabaw
 & krzese#ka dla dzieci w!restauracji

& mo"liwo$) wypo"yczenia wózka
 & #ó"eczko dla dziecka do 2 lat

GYPSOPHILA HOLIDAY VILLAGE 
Hotel otoczony rozleg!ym, zielonym ogrodem z"egzotyczn# ro$linno$ci#. 
D!uga, szeroka i" czysta pla%a zach&ca do korzystania z" wodnych 
i" s!onecznych k#pieli. Imponuj#cy aquapark, baseny ze" zje%d%alniami 
oraz zaplecze"rekreacyjne umo%liwia aktywny wypoczynek. 

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 6 OSÓB

b
GRATIS 
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA:  
Okurcalar, 12 km od!Avsallar,  
30 km od!Alanyi, 
32 km od!Side, 
78 km od!lotniska w!Gazipasa, 
90 km od!lotniska w!Antalyi.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2014 r.  
Na!terenie hotelu restauracje, bary, sala 
konferencyjna, pralnia, basen kryty, basen 
odkryty, 5 zje"d"alni. Przystosowany dla 
osób niepe#nosprawnych.

PLA!A
350!m!od!hotelu, prywatna, piaszczysto-
"wirowa, 150 m d#ugo$ci, parasole, le"aki, 
r%czniki, beach bar. Doj$cie do pla"y ulic&. 
Do!pla"y kursuje bus hotelowy. 

POKOJE
Klimatyzacja, sejf, minibar, TV, #azienka, balkon.
Typy pokoi:
 ' ekonomiczne 
 ' standardowe  dla max 4 os.
 ' rodzinne dla max 6 os.
 ' child friendly dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna i 3 à la carte, 3 bary. 
Ultra All Inclusive 24h
' $niadanie, obiad, kolacja, pó(ny posi#ek, 

przek&ski, lody
 ' wybrane lokalne napoje bez- i!alkoholowe

Restauracje à la carte:
 ' w#oska, turecka, $rdziemnomorska

INTERNET
 ' Wifi w!lobby bezp#atne, w!pokojach p#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 ' aerobik, si#ownia
 ' sauna, #a(nia turecka
 ' tenis sto#owy, rzutki, bilard, siatkówka
 ' animacje, dyskoteka
 ' centrum SPA, masa", salon pi%kno$ci
 ' sporty wodne

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 ' animacje
 ' 2 brodziki, zje"d"alnia wodna, plac zabaw
 ' #ó"eczko dla dziecka do 2 lat
 ' mo"liwo$) wypo"yczenia wózka

XAFIRA DELUXE RESORT & SPA
Nowoczesna i! ciekawa architektura wyró"nia ten hotel spo#ród 
pozosta$ych. Zielony teren, obszerny basen, aquapark oraz ciep$a 
i!przyjazna atmosfera sprawi%, "e rodzinne wakacje w!tym hotelu b&d% 
czasem beztroski i!zabawy.

Przyk%adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 6 OSÓB

b
GRATIS 
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT
2. DZIECKO DO 13 LAT

a
LOKALIZACJA:  
Turkler,  
15 km od!Alanyi,  
100 km od!lotniska w!Antalyi.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2007 r. 
Odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sale konferencyjne, 
basen kryty, basen odkryty, 3 zje!d!alnie 
wodne. Przystosowany dla osób 
niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-!wirowa, 
200 m d"ugo#ci, certyfikat B"$kitnej Flagi, 
parasole, le!aki, r$czniki, beach bar.

POKOJE
Klimatyzacja, minibar, sejf, TV, "azienka, 
balkon.
Typy pokoi:
 % standardowe dla max 2 os.
 % rodzinne dla max 5 os.
 % junior suity dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i&3 à la carte, 6 barów.
Ultra All Inclusive 
% #niadanie, obiad, kolacja, pó'ny posi"ek, lody
% przek(ski 
 % lokalne napoje bez- i&alkoholowe

Restauracje à la carte: chi)ska, turecka, 
#ródziemnomorska.

INTERNET
 % Wifi w&hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 % kort tenisowy, tenis sto"owy, rzutki
 % badminton, kr$gle, bilard, koszykówka
 % siatkówka, pi"ka no!na, sporty wodne
 % animacje, dyskoteka, aerobik, si"ownia
 % centrum SPA i&talasoterapii, masa!, jacuzzi
 % salon pi$kno#ci, "a'nia turecka, sauna

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 % 2 brodziki, plac zabaw
 % zaj$cia w&klubach dla dzieci 4-17 lat
 % menu i&krzese"ka dla dzieci w&restauracji
 % "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

KIRMAN HOTELS 
LEODIKYA RESORT

Nowoczesny hotel usytuowany przy pla!y oferuje bogaty wachlarz zaj"# 
sportowych i$rekreacyjnych, basen za zje!d!alniami, centrum SPA oraz 
smaczn% kuchni" – lokaln% i$mi"dzynarodow% – w$a! 4 restauracjach.

KIRMAN 
HOTELS 

LEODKIYA 
RESORT

KIRMAN 
ARYCANDA 

DE LUXE

Przyk%adowy pokój

  ULTRA ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 10 LAT a

LOKALIZACJA:  
ok. 1 km od&Okurcalar,  
33 km od&Alanyi,  
90 km od&lotniska w&Antalyi.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si$ z&Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2014 r.  
Na!terenie hotelu restauracje, bary, pralnia, 
2 baseny odkryte, 4 zje"d"alnie wodne, sale 
konferencyjne.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-"wirowa, 
300 m d#ugo$ci, certyfikat B#%kitnej Flagi, 
parasole, le"aki, r%czniki, pawilony.

POKOJE
W 6 budynkach. Wyposa"one w klimatyzacj%, 
sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, TV, #azienk%, balkon.
Typy pokoi:
 & deluxe dla max 3 os.
 & junior suity dla max 4 os.
 & rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna i 2 à la carte, 5 barów.
Ultra All Inclusive 24h
& $niadanie, obiad, przek'ski, lody, kolacja, 

pó(ny posi#ek
& lokalne oraz wybrane importowane napoje 

bez- i alkoholowe

INTERNET
 & Wifi w!hotelu bezp#atne.

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 & 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
 & si#ownia, sauna, jacuzzi
 & aerobik, sporty wodne
 & animacje, dyskoteka
 & tenis sto#owy, rzutki, minigolf
 & koszykówka, siatkówka, pi#ka no"na
 & salon pi%kno$ci, centrum SPA, masa"

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& plac zabaw
& 2 brodziki, 2 zje"d"alnie wodne
 & zaj%cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 & lunapark
 & menu i!krzese#ka dla dzieci w!restauracji

& mo"liwo$) wypo"yczenia wózka, opiekunka
 & #ó"eczko dla dziecka do 2 lat

RUBI PLATINUM SPA  
RESORT & SUITES

Po!o"ony na rozleg!ym, zielonym terenie przy prywatnej pla"y, oferuje 
wakacje w# komfortowych warunkach. Wygodne, przestronne pokoje, 
smakowite posi!ki oraz bogaty wachlarz zaj$% sportowo-rekreacyjnych.

Przyk%adowy pokój

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS
  LUNAPARK

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA:  
Avsallar, 
22 km od!Alanyi, 
95 km od!lotniska w!Antalyi.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2004 r. 
Odnowiony w!2017 r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, pralnia, 
basen kryty, basen odkryty, 3 zje"d"alnie 
wodne i 1 dla dzieci. Przystosowany dla osób 
niepe#nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-"wirowa, 
200 m d#ugo$ci, certyfikat B#%kitnej Flagi, 
parasole, le"aki, r%czniki, beach bar.

POKOJE
Klimatyzacja, sejf, minibar, #azienka, TV, balkon.
Typy pokoi:
 & standardowe dla max 2 os.
 & rodzinne dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna i 4 à la carte, 7 barów.
Ultra All Inclusive 
& $niadanie, obiad, kolacja, pó'ny posi#ek, lody, 

przek(ski
 & lokalne napoje bez- i!alkoholowe

Restauracje à la carte: meksyka)ska, 
azjatycka, turecka, $ródziemnomorska.

INTERNET
 & Wifi w!cz%$ciach wspólnych 
i pokojach bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
& tenis sto#owy, rzutki, badminton, kr%gle
& bilard, koszykówka, siatkówka, pi#ka no"na
& aerobik, si#ownia, sporty wodne
& animacje, dyskoteka
& centrum SPA, talasoterapia, masa", jacuzzi
& salon pi%kno$ci, sauna, #a'nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 & 2 brodziki, plac zabaw
 & zaj%cia w!klubie dla dzieci 4-17 lat
 & menu i!krzese#ka dla dzieci w!restauracji
 & #ó"eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

KIRMAN ARYCANDA DE LUXE 
Wysokiej klasy hotel po!o"ony przy pi#knej pla"y. Dobry standard, 
urozmaicone atrakcje i$rozrywki na terenie hotelu, minikluby dostosowane 
do grup wiekowych dla dzieci i$nastolatków, zje"d"alnie wodne i$kuchnia 
ró"norodna – to gwarancja udanego urlopu w$gronie rodziny.

Przyk%adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 

  ULTRA ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 10 LAT a

LOKALIZACJA:  
Okurcalar,  
10 km od!Avsallar,  
90 km od!lotniska w!Antalyi.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1998 r. 
Odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, basen odkryty, 
3 zje!d!alnie wodne, sala konferencyjna. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, pomost, piaszczysto-
!wirowa, 150 m d"ugo#ci, certyfikat B"$kitnej 
Flagi, parasole, le!aki, r$czniki, beach bar.

POKOJE
W budynku g"ównym. Wyposa!one w klima-
tyzacj$, sejf, minibar, TV, "azienk$, balkon.
Typy pokoi:
 % standardowe
 % rodzinne

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 3 à la carte, 5 barów.
Ultra All Inclusive 
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, 

przek'ski, lody
 % lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte: #ródziemnomorska, 
turecka, chi(ska.

INTERNET
 % Wifi w)lobby bezp"atne
 % Wifi w)cz$#ciach wspólnych p"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 % aerobik, si"ownia, "a&nia turecka

% koszykówka, siatkówka, pi"ka no!na
% kort tenisowy, tenis sto"owy, badminton
% rzutki, bilard, sporty wodne, kino
 % animacje, dyskoteka, talasoterapia
 % salon pi$kno#ci, centrum SPA, 
sauna, jacuzzi, masa!

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 % brodzik, plac zabaw
 % zaj$cia w)miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 % maxi klub dla dzieci w)wieku 13-18 lat
 % "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka
 % menu i)krzese"ka dla dzieci w)restauracji

KIRMAN SIDERA LUXURY & SPA 
Usytuowany nieopodal piaszczysto-!wirowej pla!y w"spokojnej okolicy, 
otoczony przestronnym ogrodem. Na" go#ci czeka tu szereg atrakcji 
sportowo-rekreacyjnych, bogaty program animacji dla dzieci i"doros$ych 
oraz zje!d!alnie wodne. 

Przyk%adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 

  ULTRA ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS

b
GRATIS 
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 10 LAT a

LOKALIZACJA:  
Okurcalar,  
10 km od)Avsallar,  
90 km od)lotniska w)Antalyi.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2019 r.  
Na!terenie hotelu restauracje, bary, pralnia, 
basen kryty i!odkryty, 2 zje"d"alnie wodne, 
sala konferencyjna. Przystosowany dla osób 
niepe#nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, pomost, piaszczysta, 
100 m d#ugo$ci, le"aki, r%czniki, beach bar, 
pawilony.

POKOJE
W budynku g#ównym. Wyposa"one w sejf, 
minibar, klimatyzacj%, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, TV, #azienk%, balkon.
Typy pokoi:
 & standardowe view dla max 4 os.
 & standardowe love dla max 2 os.
 & ekonomiczne dla max 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna i à la carte, 6 barów
Ultra All Inclusive 24h
& $niadanie, obiad, kolacja, lody, przek'ski, 

pó(ny posi#ek
 & lokalne napoje bez- i!alkoholowe

Restauracje à la carte: mi%dzynarodowa.

INTERNET
 & Wifi w!hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 & tenis sto#owy, rzutki, badminton
 & siatkówka, si#ownia, aerobik
 & animacje, dyskoteka, kino
 & sauna, #a(nia turecka, centrum SPA
 & masa", jacuzzi, salon pi%kno$ci

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& plac zabaw, 2 brodziki
& zaj%cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 & menu i!krzese#ka dla dzieci w!restauracji

& mo"liwo$) wypo"yczenia wózka
& #ó"eczko dla dziecka do 2 lat

GRANADA LUXURY  
BEACH AVSALLAR

Dobrze! zlokalizowany, luksusowy hotel po"o#ony na tureckim wybrze#u 
Morza $ródziemnego w!dzielnicy Avsallar. Dost%p do prywatnej i!piszczystej 
pla#y. Miejsce idealne zarówno dla rodzin jak i!par.

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA:  
0.5 km od!Avsallar, 
20 km od!centrum Alanyi, 
101 km od!lotniska w!Antalyi.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 
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GRANADA LUXURY 
OKURCALAR

Hotel dla wymagaj!cych Klientów, doceniany za serwis, kuchni" oraz 
program animacyjny i#zaplecze#rekreacyjno-sportowe. O$rodek oferuje 
blisko$% pla&y, rozbudowan! ofert" zabiegów SPA i#talasoterapii.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2010 r. 
Odnowiony w!2016 r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, sala konferencyjna, 
pralnia, basen kryty, 2 baseny odkryte, 
3 zje"d"alnie wodne. Przystosowany dla 
osób niepe#nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, 50!m!d#ugo$ci, z!pomostem, 
prywatna, piaszczysto-"wirowa, certyfikat 
B#%kitnej Flagi, parasole, le"aki, r%czniki 
i!pawilony.

POKOJE
W!budynku g#ównym. Wyposa"one 
w klimatyzacj%, sejf, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, minibar, #azienk%, TV, balkon.
Typy pokoi:
 & ekonomiczne
 & standardowe dla max 4 os.
 & rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna, 6 à la carte, 7 barów.
Ultra All Inclusive 24h
& $niadanie, obiad, pó'ny posi#ek, kolacja, 

lody, przek(ski
& lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: turecka, w#oska, chi)ska, 
liba)ska, mi%dzynarodowa i!owoce morza.

INTERNET
 & Wifi w!hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 & si#ownia, aerobik, sauna, jacuzzi
 & 2 korty tenisowe, kr%gle, bilard
 & tenis sto#owy, rzutki, minigolf
 & animacje, dyskoteka, kino
 & salon pi%kno$ci, #a'nia turecka
 & centrum SPA i!talasoterapii, masa"

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 & zaj%cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat

& plac zabaw, 2 brodziki, 3 zje"d"alnie wodne
 & menu i!krzese#ka dla dzieci w restauracji

& mo"liwo$* wypo"yczenia wózka
 & #ó"eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS

b
GRATIS 
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA:  
30 km od!Alanya, 
76 km od!lotniska, w!Gazipasie.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 
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EFTALIA 
VILLAGE
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NA!TERENIE PARKU WODNEGO:
 ! restauracje à la carte
 ! 7 barów

! 8 basenów odkrytych w tym 4 baseny 
ze zje"d"alniami
 ! aquapark z 13 zje"d"alniami

WY"YWIENIE
Ultra All Inclusive 
All Inclusive

Z!MY#L$ O!DZIECIACH
 ! zaj#cia w$miniklubie dla dzieci w$wieku 
4-12 lat m.in.: zaj#cia plastyczne, gry 
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe
 ! plac zabaw
 ! zje"d"alnie
 ! hu%tawki
 ! brodziki
 ! zje"d"alnie wodne
 ! aquapark

 ! minidisco
 ! animacje

AKTYWNIE I!ANIMACYJNIE
 ! dyskoteka
 ! animacje
 ! centrum SPA i$talasoterapii
 ! masa"
 ! sauna, &a'nia turecka
 ! sporty wodne 

Wst!p tylko dla Go"ci sieci hotelowej EFTALIA: EFTALIA AQUA, EFTALIA MARIN, EFTALIA OCEAN, EFTALIA SPLASH i#EFTALIA VILLAGE

PARK WODNY 
EFTALIA ISLAND

Po$o%ony przy prywatnej pla%y Park Wodny EFTALIA ISLAND z konceptem 
Family oferuje rodzinom z dzie&mi niezapomniane wakacje. Bogaty 
program rozrywkowy i animacyjny, baseny, aquapark z 13 zje%d%alniami 
oraz szeroki wybór sportów wodnych na pla%y nie pozwoli nudzi& si! 
nikomu. 

ULTRA ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*HV, otwarty w!2006 r. 
Odnowiony w!2016 r. na terenie hotelu 
restauracja, bary, sala konferencyjna, pralnia, 
3 baseny odkryte, 7 zje"d"alni w!aquaparku, 
wst#p do Parku Wodnego EFTALIA ISLAND. 
Przystosowany dla osób niepe$nosprawnych.

PLA!A
Pla"a w!parku Eftalia Island, 100!m!od!hotelu, 
piaszczysto-"wirowa, wydzielona cz#%& pla"y 
publicznej, parasole, le"aki, r#czniki, pawilony, 
beach bar. Doj%cie do pla"y tunelem. 

POKOJE
W!12 budynkach. Wyposa"one w klimatyzacj#, 
sejf, minibar, $azienk#, TV, balkon.
 

Typy pokoi:
 ' standardowe dla max 3 os.
 ' large dla max 3 os.
 ' rodzinne dla max 6 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g$ówna, 4 bary.
All Inclusive 
' %niadanie, obiad, kolacja, pó(ny posi$ek, 

przek)ski, lody
 ' lokalne napoje bez- i!alkoholowe

INTERNET
 ' Wifi w!hotelu bezp$atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 ' si$ownia, aerobik
 ' sauna
 ' $a(nia turecka

 ' koszykówka
 ' siatkówka
 ' tenis sto$owy
 ' rzutki
 ' bilard 
 ' kort tenisowy
 ' animacje
 ' dyskoteka
 ' centrum SPA
 ' masa"

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
' miniklub w Parku Wodnym Eftalia Island
' brodzik
' 3 zje"d"alnie wodne
' plac zabaw
' mo"liwo%& wypo"yczenia wózka
' $ó"eczko dla dziecka do 2 lat
' menu i krzese$ka dla dzieci w restauracji

EFTALIA VILLAGE HOTEL
Kompleks kameralnych budynków po!o"onych w# pi$knym ogrodzie 
z#tropikaln% ro&linno&ci%. Polecany szczególnie dla rodzin z#dzie'mi, które 
znajd% atrakcje zarówno w# hotelu, jak i# w# po!o"onym nieopodal Parku 
Wodnym Eftalia Island. 

Przyk%adowy pokój

  ALL INCLUSIVE 
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 6 OSÓB 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 15 LAT a

LOKALIZACJA: 
Turkler, 4 km od!Konakli,
5 km od!Avsallar,
18 km od!Alanyi,
100 km od!lotniska w!Antalyi.

ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2014 r. 
Na terenie hotelu restauracje, bary, pralnia, 
sala konferencyjna, basen odkryty. Wst!p do 
Parku Wodnego EFTALIA ISLAND. 
Przystosowany dla osó niepe"nosprawnych.

PLA!A
Pla#a w$Eftalia Island – 100$m$od$hotelu, 
wydzielona cz!%& pla#y publicznej, 
piaszczysto-#wirowa, certyfikat B"!kitnej 
Flagi, parasole, le#aki, r!czniki, pawilony, 
beach bar. Doj%cie do pla#y tunelem. 

POKOJE
W$5 budynkach. Wyposa#one w minibar, 
klimatyzacj!, sejf, TV, "azienk!, balkon.
Typy pokoi:
 ' standardowe dla max 3 os.
 ' rodzinne dla max 6 os.
 ' swim up dla max 6 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i à la carte, Burgerland, 
5 barów.
Ultra All Inclusive 24h
' %niadanie, obiad, kolacja, przek(ski, lody, 

pó)ny posi"ek
 ' wybrane lokalne napoje bez- i$alkoholowe

Restauracje à la carte: meksyka*ska 

INTERNET
 ' Wifi w$hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 ' si"ownia, rzutki, minigolf

' bilard, sporty wodne, siatkówka
 ' dyskoteka, animacje, suana 
 ' centrum SPA, masa#, jacuzzi, "a)nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 ' miniklub w$Eftalia Island
 ' brodzik
 ' "ó#eczko dla dziecka do 2 lat
 ' menu i$krzese"ka dla dzieci w$restauracji

EFTALIA MARIN RESORT
Hotel swoj! architektur! przywodzi na my"l statek. Marynistyczne dodatki 
i elementy dekoracyjne tworz! unikalny klimat. Przestrzenny teren sprzyja 
b#ogim chwilom relaksu. Po#o$ony nieopodal Park Wodny Eftalia Island dla 
dzieci to gratka dla amatorów wodnych szale%stw.

Przyk%adowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si! z$Warunkami Imprez Turystycznych 
dost!pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 6 OSÓB b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 15 LAT a

LOKALIZACJA: 
4 km od$Konakli,
18 km od$Alanyi,
100 km od$lotniska w$Antalyi.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2017 r.  
Na terenie hotelu restauracje, bary, pralnia, 
sala konferencyjna, basen kryty, baseny 
odkryte, aquapark z 12 zje!d!alniami. Wst"p 
do Parku Wodnego EFTALIA ISLAND. 
Przystosowany dla osób niepe#nosprawnych.

PLA!A
Pla!a w$parku wodnym Eftalia Island – 
100$m$od$hotelu, wydzielona cz"%& pla!y 
publicznej, piaszczysto-!wirowa, 1500 m 
d#ugo%ci, certyfikat B#"kitnej Flagi, parasole, 
le!aki, r"czniki, pawilony, beach bar. Doj%cie 
do pla!y tunelem.

POKOJE
W$4 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj", 
sejf, minibar, zestaw do kawy/herbaty, TV, 
#azienk", balkon.
Typy pokoi:
 ' standardowe dla max 3 os.
 ' standardowe large dla max 4 os.
 ' swim up dla 7 os. 
 ' rodzinne dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna i 2 à la carte, Burgerland, 
4 bary.
Ultra All Inclusive 24h
' %niadanie, obiad, kolacja, przek(ski, lody
' wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
Restauracje à la carte: w#oska, turecka.

INTERNET
 ' Wifi w$hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 ' si#ownia

' siatkówka, sporty wodne
 ' animacje, dyskoteka 
 ' centrum SPA, masa!, #a)nia turecka, sauna

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 ' plac zabaw, brodzik, 5 zje!d!alni
 ' miniklub w$Parku Wodnym Eftalia Island
 ' menu i$krzese#ka dla dzieci w$restauracji
 ' #ó!eczko dla dziecka do 2 lat
 ' mo!liwo%& wypo!yczenia wózka

EFTALIA OCEAN
Nowo wybudowany hotel, usytuowany nieopodal Parku Wodnego 
Eftalia Island. Amatorzy wodnych szale!stw mog" tu do woli korzysta# 
z$ hotelowych zje%d%alni, zwolennicy relaksu z$ zabiegów SPA, podczas 
gdy dzieci kreatywnie sp&dz" czas w$miniklubie.

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si" z$Warunkami Imprez Turystycznych 
dost"pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 7 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 15 LAT a

LOKALIZACJA: 
4 km od$Konakli,
18 km od$Alanyi, 
100 km od$lotniska w$Antalyi.
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2011 r. 
Na terenie hotelu restauracje, bary, sala 
konferencyjna, pralnia, basen odkryty, 
aquapark (11 zje!d!alni). Wst"p do Parku 
Wodnego EFTALIA ISLAND. Przystosowany 
dla osób niepe#nosprawnych.

PLA!A
Pla!a w parku wodnym Eftalia Island - 
100 m od hotelu, wydzielonwa cz"$% pla!y 
publicznej, piaszczysto-!wirowa, parasole, 
le!aki, r"czniki, pawilony, beach bar. Doj$cie 
do pla!y tunelem. 

POKOJE
W&7 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj", 
sejf, minibar, #azienk", TV, balkon.
Typy pokoi:
 ' standardowe dla max 3 os.
 ' standardowe large dla max 4 os.
 ' rodzinne dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna, Burgerland, 6 barów, 
2 restauracje à la carte.
Ultra All Inclusive 24h
' $niadanie, obiad, kolacja, lody, pó(ny posi#ek, 

przek)ski
 ' wybrane lokalne napoje bez- i&alkoholowe

Restauracje à la carte: w#oska, turecka. 

INTERNET
 ' Wifi w&hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
' si#ownia, jacuzzi, sauna
' kort tenisowy, pi#ka no!na
' siatkówka
' animacje, dyskoteka, sporty wodne
' minigolf, rzutki, bilard
' centrum SPA, masa!, #a(nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 ' brodzik, 2 zje!d!alnie wodne, plac zabaw
 ' miniklub i&polskie animacje w&Eftalia Island
 ' #ó!eczko dla dziecka do 2 lat
 ' menu i&krzese#ka dla dzieci w&restauracji

EFTALIA AQUA RESORT
Gwarancja udanych, rodzinnych wakacji. Na! Go"ci czeka tu wiele 
atrakcji – aquapark, centrum SPA i!bogaty wachlarz zaj#$ sportowo-
-rekreacyjnych. Dodatkow% atrakcj% jest niew%tpliwie pobliski Park 
Wodny Eftalia Island.

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 15 LAT a

LOKALIZACJA: 
Turkler, 4 km od&Konakli,
5 km od&Avsallar,  
18 km od&Alanyi,
100 km od&lotniska w&Antalyi.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

Przyk%adowy pokój
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Przyk!adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2002 r. 
Odnowiony w!2018 r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, pralnia, 
basen kryty, 2 baseny odkryte i!3 zje"d"alnie. 
Przystosowany dla osób niepe#nosprawnych.

PLA"A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-"wirowa, 
90 m d#ugo$ci, certyfikat B#%kitnej Flagi. 
Doj$cie do pla"y przez ulic%, parasole, 
le"aki, r%czniki, beach bar.

POKOJE
W 2 budynkach g#ównych i aneksie. 
Wyposa"one w klimatyzacj%, sejf, minibar, TV, 
#azienk%, balkon.
Typy pokoi:
 & select dla max 3 os.
 & standardowe dla max 2 os.
 & rodzinne dla max 4 os.

WY"YWIENIE 
2 restauracje g#ówne, 4 restauracje à la 
carte, 5 barów.
Ultra All Inclusive 24h
& $niadanie
& obiad
& kolacja
& przek'ski
& lody
 & wybrane lokalne napoje bez- i!alkoholowe

Restauracje à la carte: 
 & owoce morza
 & turecka
 & chi(ska
 & w#oska

INTERNET
 & Wifi w!cz%$ciach wspólnych bezp#atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
 & si#ownia
 & siatkówka
 & tenis sto#owy
 & rzutki
 & dyskoteka
 & animacje
 & centrum SPA, masa"
 & sauna
 & #a)nia turecka
 & bilard
 & sporty wodne

Z#MY$L% O#DZIECIACH
 & 3 brodziki, 2 zje"d"alnie wodne
 & plac zabaw
 & zaj%cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 & krzese#ka dla dzieci w!restauracji
 & mo"liwo$* wypo"yczenia wózka
 & #ó"eczko dla dziecka do 2 lat

ROYAL GARDEN  
SELECT & SUITE HOTEL

Po!o"ony na obrze"ach gór Taurus, wzd!u" pi#knego wybrze"a Morza 
$ródziemnego, oferuje niezapomniane miejsce na wakacje. Niedu"a 
odleg!o%& od pla"y i miasteczka Konakli, aquapark ze zje"d"alniami 
oraz program animacyjny dla dzieci i doros!ych to tylko niektóre z zalet 
tego hotelu.

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS  

b
GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA:  
Kargicak,  
0,5 km Konalki,  
14 km od!centrum Alanyi,
56 km od!lotniska w!Gazipasa,  
130 km od!lotniska w!Antalyi.
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!1993 r. 
Odnowiony w!2016 r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, basen odkryty, pralnia, 
2 zje"d"alnie wodne. Przystosowany dla 
osób niepe#nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-"wirowa 
z pomostem, 200 m d#ugo$ci, parasole, 
le"aki, r%czniki.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposa"one w klimatyzacj%, 
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/
herbaty, TV, #azienk%, balkon.
Typy pokoi:
 & standardowe dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna, à la carte, 4 bary.
All Inclusive 
 & $niadanie, obiad, przek'ski, kolacja
 & wybrane lokalne napoje bez- i!alkoholowe

Restauracje à la carte: turecka.

INTERNET
 & Wifi w!cz%$ciach wspólnych bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 & sauna, #a(nia turecka
 & si#ownia
 & tenis sto#owy
 & rzutki
 & bilard
 & siatkówka
 & animacje
 & centrum SPA, masa", salon pi%kno$ci
 & aerobik

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 & brodzik, plac zabaw
 & zaj%cia w!miniklubie dla dzieci 4-11 lat
 & krzese#ka dla dzieci w!restauracji
 & mo"liwo$) wypo"yczenia wózka
 & #ó"eczko dla dziecka do 2 lat

KEMAL BAY HOTEL 
Polecany na rodzinne wakacje w!przyjemnej atmosferze, niedaleko miasta. 
Malowniczo po"o#ony przy pla#y hotel zapewnia niezapomniane widoki 
na turkusowe morze. Basen ze!zje#d#alniami, prywatna pla#a z!pomostem, 
komfortowe pokoje oraz pakiet All Inclusive to niew$tpliwe zalety obiektu.

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT
2. DZIECKO DO 12 LAT

a
LOKALIZACJA:  
3 km od!centrum Konakli,  
8 km od!centrum Alanyi,
55 km od!lotniska w!Gazipasa,  
120 km od!lotniska w!Antalyi.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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PALMERAS BEACH HOTEL
Idealna propozycja dla osób aktywnych, którym nie przeszkadza 
wakacyjny zgie!k. Bogata infrastruktura sportowo-rekreacyjna sprawia, 
"e jest to doskona!a propozycja równie" dla rodzin z dzie#mi. Ró"norodna 
opcja wy"ywienia oraz zaj$cia animacyjne gwarantuj% udany wypoczynek.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1995 r. 
Odnowiony w 2011 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sejf w recepcji, basen 
kryty, basen odkryty, 2 zje!d!alnie wodne, 
pralnia, sala konferencyjna, Przystosowany 
dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, pomost, 
piaszczysto-!wirowa, 150 m d"ugo#ci, 
parasole, le!aki, r$czniki, beach bar.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposa!one w "azienk$, 
klimatyzacj$, TV, sejf, minibar, balkon.
Typy pokoi:
 % standardowe
 % rodzinne
 % ekonomiczne

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i à la carte, 3 bary.
Ultra All Inclusive 
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, 

przek'ski, lody
% lokalne i wybrane importowane napoje 

bez- i alkoholowe
Restauracja à la carte: #ródziemnomorska.

INTERNET
 % Wifi w(lobby bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 % si"ownia, aerobik, sporty wodne
 % tenis sto"owy, rzutki, bilard
 % kort tenisowy, koszykówka, siatkówka

% animacje, dyskoteka
% centrum SPA, "a&nia turecka, salon 

pi$kno#ci, masa!, sauna

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 % brodzik, plac zabaw
 % zaj$cia w(miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 % mo!liwo#) wypo!yczenia wózka
 % menu i(krzese"ka dla dzieci w(restauracji
 % "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 

  ULTRA ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS

b
GRATIS 
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA:  
Konakli, 13 km od centrum Alanyi, 
109 km od(lotniska w(Antalyi.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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Przyk!adowy pokój
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2016 r.
Na!terenie hotelu restauracje, bary, basen 
odkryty, 3 zje"d"alnie wodne, basen kryty, 
pralnia, sale konferencyjne. Przystosowany 
dla osób niepe#nosprawnych.

PLA!A
500 m od hotelu, piaszczysto-"wirowa, 
prywatna z pomostem, 200 m d#ugo$ci. 
Doj$cie do pla"y promenad%. Do pla"y 
kursuje bus hotelowy. Parasole, le"aki, 
r&czniki, beach bar.

POKOJE
W!2 budynkach. Wyposa"one w klimatyzacj&, 
TV, #azienk&, balkon, sejf, minibar.

Typy pokoi:
 ' standardowe dla max 3 os.
 ' rodzinne dla max 4 os.
 ' ekonomiczne dla max 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna i!2 à la carte, 3 bary.
All Inclusive 
' $niadanie, obiad, pó(ny posi#ek, kolacja, 

przek%ski, lody
' wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:
' turecka
' w#oska

 

INTERNET
 ' Wifi w!hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 ' sauna, #a(nia turecka
 ' rzutki, tenis sto#owy, bilard
 ' animacje, dyskoteka
 ' aerobik, si#ownia
 ' salon pi&kno$ci, centrum SPA, masa"
 ' sporty wodne, siatkówka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 ' zaj&cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 ' brodzik, plac zabaw
 ' menu i!krzese#ka dla dzieci w!restauracji
 ' #ó"eczko dla dziecka do 2 lat

OZ HOTELS SUI
Polecany dla osób szukaj!cych wakacji z" dala od" zgie#ku miasta.  
Aktywny wypoczynek zapewni rozbudowana oferta sportowo-
rekreacyjna, na chwile relaksu zaprasza hotelowe SPA. Osoby spragnione 
wytchnienia i"morskiej bryzy ucieszy prywatna pla$a.

  ALL INCLUSIVE
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS  b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 11 LAT a

LOKALIZACJA:  
3 km od!Okulcalar,  
29 km od!Alanyi,  
98 km od!lotniska w!Antalyi.

ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2009 r. 
odnowiony w!2017 r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
2 baseny odkryte, basen kryty, 4 zje"d"alnie 
wodne. Przystosowany dla osób 
niepe#nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna z!platform$, 
pomostem, piaszczysta, 90 m d#ugo%ci, 
parasole, le"aki, r&czniki, pawilony, beach 
bar.

POKOJE
Klimatyzacja, sejf, minibar, TV, #azienka, balkon.
Typy pokoi:
 ' pokoje standardowe dla max. 3 os.
 ' pokoje rodzinne dla max. 6 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna i!à la carte, 7 barów.
Ultra All Inclusive 24h
 ' %niadanie, obiad, kolacja, pó(ny 
posi#ek, przek$ski, lody

' wybrane lokalne i importowane napoje 
bez- i alkoholowe

Restauracja à la carte: %ródziemnomorska.

INTERNET
 ' Wifi w!hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 ' si#ownia, aerobik, siatkówka, bilard
 ' sauna, #a(nia turecka, jacuzzi
 ' tenis sto#owy, rzutki, badminton
 ' sporty wodne, talasoterapia
 ' animacje, dyskoteka, kino
 ' centrum SPA, masa", salon pi&kno%ci

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 ' brodzik, zje"d"alnia wodna, plac zabaw
 ' zaj&cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 ' krzese#ka dla dzieci w!restauracji
 ' #ó"eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

ORANGE COUNTY RESORT 
HOTEL ALANYA 

Hotel oferuje urokliwy widok na morze!oraz szereg atrakcji: rozbudowane 
zaplecze!rekreacyjno-sportowe, zabiegi dla cia"a i!duszy w!centrum SPA, 
zje#d#alnie wodne, a!tak#e ró#norodno$% kuchni w!restauracjach à la carte. 

Przyk%adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi$zany jest 
do zapoznania si& z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost&pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA)Y
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 6 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA:  
Okurcalar, 10 km od Konakli, 
30 km od centrum Alanyi,  
76 km od lotniska w Gazipasa,
90 km od lotniska w Antalyi.
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HOTEL
Kategoria lokalna HV1, otwarty w!2006 r. 
Odnowiony w!2012 r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, sala konferencyjna, 
pralnia, 3 baseny odkryte, 4 zje"d"alnie 
wodne. Przystosowany dla osób 
niepe#nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, wydzielona cz$%& pla"y 
publicznej, pomost, piaszczysto-"wirowa, 
100 m d#ugo%ci, certyfikat B#$kitnej Flagi, 
parasole, le"aki, r$czniki.

POKOJE
W 32 budynkach. Wyposa"one w balkon, 
klimatyzacj$, minibar, #azienk$, TV, sejf, zestaw 
do parzenia kawy/herbaty.
Typy pokoi:
 ' standardowe dla max 3 os.
 ' rodzinne dla max 6 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna, 2 à la carte, 3 bary.
All Inclusive 
' %niadanie, obiad, kolacja, przek(ski, lody
 ' wybrane lokalne napoje bez- i!alkoholowe

Restauracje à la carte: meksyka)ska, owoce 
morza.

INTERNET
 ' Wifi w!hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 ' siatkówka, tenis sto#owy, bilard
 ' animacje, salon pi$kno%ci
 ' masa", sauna, #a*nia turecka, centrum SPA
 ' kort tenisowy, minigolf, rzutki 

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 ' zaj$cia w!miniklubie dla dzieci 4-7 lat
 ' 2 brodziki, plac zabaw
 ' mo"liwo%& wypo"yczenia wózka
 ' menu i!krzese#ka dla dzieci w!restauracji
 ' #ó"eczko dla dziecka do 2 lat

CLUB DEM  
RESORT & SPA HOTEL

Po!o"ony na rozleg!ym terenie, wyró"nia si# pi#knym ogrodem i wspania!$, 
wakacyjn$ atmosfer$. Polecany dla rodzin z dzie%mi ze wzgl#du na 
infrastruktur# rekreacyjn$ przygotowan$ specjalnie dla najm!odszych.

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si$ z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 6 OSÓB

b
GRATIS 
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA:  
3 km od!Konakli, 
12!km od!Alanyi,  
115 km od!lotniska w!Antalyi.

ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2015 r.  
Na terenie hotelu restauracje, bary, basen 
odkryty, zje!d!alnia wodna, pralnia, sale 
konferencyjne. Przystosowany dla osób 
niepe"nosprawnych.

PLA!A
50 m od hotelu, publiczna, pomost, 
piaszczysto-!wirowa z kamienistym 
zej#ciem do morza, 50 m d"ugo#ci, 
parasole, le!aki, r$czniki, beach bar. Doj#cie 
do pla!y pasa!em.

POKOJE
Klimatyzacja, sejf, minibar, "azienka, TV, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, balkon. 
Typy pokoi:
 % standardowe dla max 4 os.
 % rodzinne dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 2 à la carte, 4 bary.
All Inclusive 
 % #niadanie, obiad, kolacja
 % lokalne napoje bez- i&alkoholowe

Restauracje à la carte: turecka, w"oska.

INTERNET
 % Wifi w&cz$#ciach wspólnych bezp"atne

AKTY WNIE I"ANIMACYJNIE
 % tenis sto"owy, bilard, rzutki
 % siatkówka
 % animacje
 % centrum SPA, masa!
 % sauna, "a'nia turecka
 % sporty wodne
 % si"ownia

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 % brodzik, plac zabaw
 % zaj$cia w&miniklub dla dzieci 4-12 lat
 % "ó!eczko dla dziecka do 2 lat
 % krzese"ka dla dzieci w&restauracji

SUN STAR RESORT
Kameralny hotel czeka na osoby szukaj!ce wytchnienia i"relaksu. Hotel 
zapewnia swoim go#ciom us$ugi na najwy%szym poziomie. Zach&ca 
przepi&knym wn&trzem i" architektur!. Zaj&cia animacyjne dla dzieci 
i"doros$ych s! du%! atrakcj! tego hotelu. 

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si$ z&Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS 
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA:  
Kestel, 12 km od&Alanyi,
34 km od&lotniska w&Gazipasa,  
135 km od&lotniska w&Antalyi.
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DIZALYA PALM GARDEN HOTEL
Usytuowany niedaleko centrum Konakli jest idealnym miejscem  
na wypoczynek dla rodzin z!dzie"mi jak równie# doros$ych. Atrakcyjne 
zje#d#alnie zapewni% &wietn% zabaw' przy basenie, za& pakiet All Inclusive 
pozwoli na wakacje z!dala od!wszelkich trosk.

Przyk!adowy pokój

  ULTRA ALL INCLUSIVE
  ZJE!D!ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS 
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT
2. DZIECKO DO 13 LAT

a
LOKALIZACJA:  
2 km od centrum Konakli, 
12 km od Alanyi,  
120 km od lotniska w Antalyi.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE HOTEL

Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2013 r.  
Na terenie hotelu restauracje, bary, pralnia, 
sale konferencyjne, basen kryty, basen 
odkryty, 3 zje"d"alnie wodne. Przystosowany 
dla osób niepe#nosprawnych. 

PLA#A
200$m$od$hotelu, prywatna, piaszczysto-
"wirowa z$pomostem, 50 m d#ugo%ci, 
certyfikat B#&kitnej Flagi. Doj%cie do pla"y 
promenad', parasole, le"aki, r&czniki, beach 
bar.

POKOJE
Klimatyzacja, TV, sejf, minibar, #azienka, balkon.
Typy pokoi:
 ( standardowe dla max 4 os.
 ( large dla max 4 os.
 ( rodzinne dla max 4 os.
 ( ekonomiczne dla max 4 os.

WY#YWIENIE
Restauracja g#ówna i 2 à la carte, 4 bary.
Ultra All Inclusive
( %niadanie, obiad, kolacja, przek'ski, lody, 

pó)ny posi#ek
( wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: %ródziemnomorska, 
turecka.

INTERNET
 ( Wifi w$hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 ( tenis sto#owy, rzutki, bilard
 ( animacje, siatkówka, si#ownia
 ( centrum SPA, masa", #a)nia turecka, sauna
 ( salon pi&kno%ci

Z"MY$L% O"DZIECIACH
 ( plac zabaw, brodzik
 ( zaj&cia w$miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 ( menu i$krzese#ka dla dzieci w$restauracji
 ( #ó"eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si& z$Warunkami Imprez Turystycznych 
dost&pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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INCEKUM BEACH HOTEL 
Po!o"ony na pó!wyspie, tu" przy piaszczystej pla"y, w# otoczeniu 
sosnowego lasu. Zapewni czas wolny dla dzieci, dzi$ki miniklubowi 
z#profesjonalnymi animatorami, brodzikiem i#placem zabaw, a#tak"e dla 
doros!ych oferuj%c centrum SPA, kort tenisowy i#boisko do pi!ki no"nej. 

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2004 r. 
Odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sala konferencyjna, pralnia, 
basen kryty, basen odkryty, 3 zje!d!alnie 
wodne. Przystosowany dla osób 
niepe"nosprawnych

PLA!A
Przy hotelu, prywatna z pomostem. Certyfikat 
B"#kitnej Flagi. Piaszczysto-!wirowa, 
300 m d"ugo$ci, parasole, le!aki, r#czniki.

POKOJE
W 12 blokach. Wyposa!one w klimatyzacj#, 
sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, minibar, 
"azienk#, balkon, TV.
Typy pokoi:
 % standardowe dla max 4 os.
 % rodzinne dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 2 à la carte, 3 bary.
All Inclusive 
% $niadanie, obiad, kolacja, przek&ski, lody, 

pó'ny posi"ek
 % lokalne napoje bezalkoholowe i(alkoholowe

Restauracje à la carte: owoce morza, w"oska.

INTERNET
 % Wifi w(lobby bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 % si"ownia, aerobik, sauna, "a'nia turecka
 % tenis sto"owy, minigolf, rzutki, bilard

% koszykówka, siatkówka, pi"ka no!na
% 2 korty tenisowe
 % dyskoteka, animacje, sporty wodne
 % salon pi#kno$ci, centrum SPA, masa!

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 % zaj#cia w(miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 % plac zabaw, 2 brodziki
 % "ó!eczko dla dziecka do 2 lat
 % menu i(krzese"ka dla dzieci w(restauracji

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA)Y
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS 
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 11 LAT a

LOKALIZACJA:  
5 km od Avsallar, 
30 km od(Alanyi,  
98 km od(lotniska w(Antalyi.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si# z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2017 r. 
Na terenie hotelu restauracje, bary, pralnia, 
sala konferencyjna, 3 zje!d!alnie wodne, 
basen kryty, baseny odkryte. Przystosowany 
dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
100 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 
100#m#d"ugo$ci, parasole, le!aki, r%czniki, 
beach bar.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj%, 
sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, minibar, 
"azienk%, balkon, TV.
Typy pokoi:
 & family swim up dla max. 4 os.
 & standardowe dla max. 4 os.
 & rodzinne dla max. 5 os.
 & superior dla max. 2 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 3 à la carte, 4 bary.
Ultra All Inclusive 24h 
& $niadanie, obiad, kolacja, pó'ny posi"ek, 

przek(ski, lody
 & lokalne napoje bez- i#alkoholowe

Restauracje à la carte: owoce morza, 
chi)ska, $ródziemnomorska.

INTERNET
 & Wifi w#hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 & tenis sto"owy, rzutki
 & aerobik, si"ownia, sporty wodne
 & animacje, dyskoteka
 & centrum SPA, masa!
 & sauna, salon pi%kno$ci, "a'nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 & brodzik, plac zabaw, zje!d!alnie wodne
 & zaj%cia w#miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 & "ó!eczko dla dziecka do 2 lat
 & menu i krzese"ka dla dzieci w#restauracji

NUMA BAY HOTEL
Idealny wybór dla osób ceni!cych relaks w komfortowych warunkach. 
Pi"kna pla#a przy hotelu zachwyca malowniczym obrazem. Pakiet Ultra 
All Inclusive, dyskoteka i inne atrakcje pozwol! na doskona$! zabaw" 
podczas wakacji.

Przyk%adowy pokój

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS 
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA:  
2 km od Turkler,  
26 km od centrum Alanyi,  
65 km od lotniska Gazipasa, 
105 km od lotniska w Antalyi.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si% z#Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 
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JUSTINIANO CLUB  
PARK CONTI

Usytuowany w!ród zieleni hotel z"malowniczym widokiem na b#$kitne 
morze. Idealne miejsce na odpoczynek dla par oraz rodzin z" dzie%mi.
Na"go!ci czeka sporo atrakcji sportowych oraz beztroskie wakacje.

Przyk!adowy pokój

  ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA!Y
  ZJE!D!ALNIE
  WIFI GRATIS

b
GRATIS 
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA:  
ok. 1 km od"Okurcalar,  
25 km od"Side,  
35 km od"Alanyi,  
90 km od"lotniska w"Antalyi.

ALL INCLUSIVE HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w"1998 r. 
Odnowiony w"2017 r. Na"terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, basen 
kryty, basen odkryty, zje#d#alnia wodna. 
Przystosowany dla osób niepe$nosprawnych. 

PLA#A
Przy hotelu, prywatna z"pomostem, 
piaszczysto-#wirowa, 200 m d$ugo%ci, 
parasole, le#aki, r&czniki, pawilony. Certyfikat 
B$&kitnej Flagi.

POKOJE
W"8 budynkach. Wyposa#one w klimatyzacj&, 
minibar, sejf, $azienk&, TV, balkon.
Typy pokoi:
 ' standardowe dla max 3 os.
 ' rodzinne dla max 4 os.

WY#YWIENIE
Restauracja g$ówna i"3 à la carte, 3 bary.
All Inclusive 
' %niadanie, obiad, kolacja, przek(ski, lody, 

pó)ny posi$ek
' lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: rybna, w$oska, turecka.

INTERNET
' Wifi w cz&%ciach wspólnych bezp$atne
' Wifi w pokojach p$atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
' 2 korty tenisowe, tenis sto$owy, bilard
 ' koszykówka, siatkówka
 ' si$ownia, aerobik, pi$ka no#na
 ' animacje, dyskoteka, sporty wodne
 ' $a)nia turecka, sauna
 ' centrum SPA, masa#, salon pi&kno%ci

Z"MY$L% O"DZIECIACH
 ' zaj&cia w"miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 ' plac zabaw, brodzik, zje#d#alnia wodna
 ' krzese$ka dla dzieci w"restauracji

' mo#liwo%* wypo#yczenia wózka
 ' $ó#eczko dla dziecka do 2 lat,"opiekunka

Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si& z"Warunkami Imprez Turystycznych 
dost&pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2016 r.
Na terenie hotelu restauracje, bary, basen 
kryty, 2 baseny odkryte, 5 zje!d!alni wodnych, 
sala konferencyjna, sejf w recepcji, pralnia. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
120 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-
!wirowa, pomost, 250 m d"ugo#ci. Certyfikat 
B"$kitnej Flagi. Parasole, le!aki, r$czniki, 
pawilony, beach bar. Doj#cie do pla!y 
pasa!em.

POKOJE
W sze#ciopi$trowym budynku. Wyposa!one 
w klimatyzacj$, TV, "azienk$, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, balkon.
Typy pokoi:
 % standardowe dla max 4 os.
 % deluxe dla max 3 os. 
 % rodzinne dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 2 à la carte, 3 bary.
Ultra All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, kolacja, przek&ski, lody, 

pó'ny posi"ek
 % wybrane lokalne napoje bez- i(alkoholowe

Restauracje à la carte: rybna, turecka.

INTERNET
 % Wifi w(hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 % si"ownia, aerobik, sporty wodne
 % koszykówka, siatkówka, animacje, dyskoteka
 % centrum SPA, talasoterapia, masa!, jacuzzi
 % salon pi$kno#ci, "a'nia turecka, sauna
 % bilard, cymbergaj, tenis sto"owy, rzutki

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% 3 brodziki, zje!d!alnie wodne, plac zabaw
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 % menu i(krzese"ka dla dzieci restauracji

% mo!liwo#) wypo!yczenia wózka
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

THE LUMOS DELUXE RESORT 
HOTEL & SPA

Hotel po!o"ony niedaleko pla"y i#miasta. Komfortowo wyposa"one po-
koje, eleganckie wn$trza, kompleks basenów ze#zje"d"alniami. Dla dzieci 
miniclub z#animatorami wype!ni czas na wspania!ej zabawie.

Przyk%adowy pokój

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS 
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA:  
ok. 3 km od Mahmutlar,  
ok. 10 km od Alanyi,  
ok. 135 km od lotniska w Antalyi.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 
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  ALL INCLUSIVE
  ZJE!D!ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W!HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Obagol,  
3 km od"Alanyi,  
129 km od"lotniska w"Antalyi.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1997 r. 
odnowiony w 2014 r. na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, basen kryty, basen 
odkryty, 3 zje#d#alnie wodne. Przystosowany 
dla osób niepe$nosprawnych.

PLA"A
50"m"od"hotelu, wydzielona cz%&' 
pla#y publicznej, piaszczysto-#wirowa, 
250 m d$ugo&ci. Doj&cie do pla#y tunelem, 
parasole, le#aki, r%czniki, bar.

POKOJE
W"2 budynkach. Wyposa#one w klimatyzacj%, 
TV, sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/
herbaty, $azienk%, balkon.
Typy pokoi: 
 ( standardowe dla max 4 os.
 ( rodzinne dla max 5 os.

WY"YWIENIE
Restauracja g$ówna i"2 à la carte, 3 bary.
All Inclusive 
 ( &niadanie, obiad, kolacja, przek)ski, lody
 ( lokalne napoje bez- i"alkoholowe

Restauracje à la carte: meksyka*ska, 
&ródziemnomorska.

INTERNET
 ( Wifi w"hotelu bezp$atne

AKTYWNIE I!ANIMACYJNIE
 ( si$ownia, aerobik, sauna, $a+nia turecka
 ( tenis sto$owy, rzutki, bilard, animacje
 ( centrum SPA, masa#, jacuzzi, salon pi%kno&ci
 ( sporty wodne

Z!MY#L$ O!DZIECIACH
 ( plac zabaw, brodzik
 ( zje#d#alnia wodna
 ( animacje i"miniklub dla dzieci 4-12 lat
 ( menu i"krzese$ka dla dzieci w"restauracji
 ( $ó#eczko dla dziecka do 2 lat
 ( mo#liwo&' wypo#yczenia wózka

KATYA HOTEL
Kameralny hotel doskonale zlokalizowany w!pobli"u g#ównego deptaku, 
sklepów i!restauracji. Niedaleko hotelu znajduje si$ bazar, który otwarty jest 
w!wybrane dni tygodnia. Niew%tpliwym atutem tego obiektu s%!równie" 
smaczne i!urozmaicone posi#ki oraz bogata infrastruktura. 

ALL INCLUSIVE 

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi)zany jest 
do zapoznania si% z"Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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GALERI RESORT HOTEL
Po!o"ony przy pla"y zapewnia komfortowy wypoczynek w# popularnym, 
nadmorskim kurorcie Okurcalar. Na# uwag$ zas!uguj% wygodne pokoje, 
restauracje à la carte serwuj%ce wy&mienite posi!ki, hotelowe baseny, 
zje"d"alnie, blisko&' pla" oraz zadbany, zielony teren i#pi$kne palmy.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1996 r., 
odnowiony w 2012 r., Na terenie hotelu 
restauracje, bary, basen kryty, basen odkryty, 
3 zje!d!alnie wodne, pralnia, sale 
konferencyjne. Przystosowany dla osób 
niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysto-!wirowa, 100 m d"ugo#ci. 
Zadaszenie z materia"u, le!aki, r$czniki 
beach bar.

POKOJE
W%budynku g"ównym i%w%aneksie. 
Wyposa!one w klimatyzacj$, sejf, minibar, 
TV, "azienk$, balkon.
Typy pokoi:
 & standardowe dla max 3 os.

& rodzinne z "ó!kiem pi$trowym dla max. 4 os.
 & suity rodzinne dla max 4 os.
 & ekonomiczne dla max 3 os.
 & deluxe dla max 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 3 à la carte, 4 bary.
Ultra All Inclusive 24h
& #niadanie, obiad, kolacja, przek'ski, lody, 

pó(ny posi"ek
 & lokalne oraz wybrane importowane 
napoje bez- i%alkoholowe

Restauracje à la carte: mi$dzynarodowa, 
owoce morza, turecka.

INTERNET
 & Wifi w%hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 & si"ownia, sauna, "a(nia turecka

& cymbergaj, rzutki, bilard, tenis sto"owy
 & kort tenisowy, koszykówka, siatkówka
 & aerobik, minigolf, animacje, dyskoteka
 & salon pi$kno#ci, centrum SPA, masa!

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 & brodzik, plac zabaw
 & animacje i%miniklub dla dzieci 4-12 lat
 & "ó!eczko dla dziecka do 2 lat
 & menu i%krzese"ka dla dzieci w%restauracji

Przyk%adowy pokój

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA)Y
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Okurcalar, 8 km od Avsallar,  
33 km od Side, 35 km od Alanyi, 
90 km od lotniska w Antalyi.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z%Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!1993 r. 
Odnowiony w!2011 r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, basen kryty, basen 
odkryty, 2 zje"d"alnie wodne i 1 dla dzieci.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-"wirowa. 
Doj#cie do pla"y tunelem. 150 m d$ugo#ci, 
le"aki, r%czniki, parasole, beach bar.

POKOJE
W!budynku g$ównym. Wyposa"one 
w klimatyzacj%, minibar, sejf, $azienk%, TV, 
balkon.
Typy pokoi:
 & standardowe dla max 4 os.
 & rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g$ówna i!à la carte, 4 bary.
All Inclusive 
& #niadanie, obiad, kolacja, przek'ski, lody, 

pó(ny posi$ek
& lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: owoce morza.

INTERNET
 & Wifi w!lobby i!pokojach p$atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
& bilard
& siatkówka
 & aerobik
 & animacje, dyskoteka
 & $a(nia turecka, sauna
 & centrum SPA, masa"

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 & zaj%cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 & plac zabaw
 & krzese$ka dla dzieci w!restauracji

& mo"liwo#) wypo"yczenia wózka
 & $ó"eczko dla dziecka do 2 lat

ARMAS PRESTIGE
Hotel po!o"ony tu" przy prywatnej pla"y. Na#terenie obiektu przygotowano 
szereg aktywno$ci i#atrakcji zarówno dla m!odszych, jak i#starszych Go$ci. 
Smaczna i# urozmaicona kuchnia dope!ni ca!o$ci sprawiaj%c, "e pobyt 
b&dzie z#pewno$ci% udany.

Przyk%adowy pokój

  ALL INCLUSIVE
  ZJE*D*ALNIE b

GRATIS 
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT 
2. DZIECKO DO 14 LAT

a
LOKALIZACJA:  
8 km od!Analyi, 
30 km od!lotniska w!Gazipasa, 
137 km od!lotniska w!Antalyi.

ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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  ULTRA ALL INCLUSIVE 24h
  ZJE!D!ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W!HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Kargıcak,  
16 km od"Alanyi,  
142 km od"lotniska w"Antalyi. 

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

DRITA HOTEL RESORT & SPA 
Do niew!tpliwych zalet hotelu nale"y jego po#o"one – w$cichej, spokojnej 
okolicy, blisko pla"y i$ morza. Dzi%ki dogodnemu dojazdowi do Alanyi, 
mo"na zobaczy& s#ynn! pla"% Kleopatry, zwiedzi& malownicz! twierdz%, 
góruj!c! nad miastem oraz odkry& bogate "ycie nocne i$klubowe.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w"1999 r. 
Odnowiony w"2011 r. Na"terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, basen odkryty, 
basen kryty, sala konferencyjna, zje#d#alnia 
wodna. Przystosowany dla osób 
niepe$nosprawnych. 

PLA"A
50"m"od"hotelu, wydzielona cz%&' pla#y 
publicznej, piaszczysto-#wirowa, 50 m 
d$ugo&ci, certyfikat B$%kitnej Flagi, parasole, 
le#aki, r%czniki, beach bar. Doj&cie do pla#y 
tunelem.

POKOJE
Klimatyzacja, minibar, sejf, TV, $azienka, balkon.
Typy pokoi:
 ( standardowe dla max 3 os.
 ( rodzinne dla max 4 os.
 ( z"$ó#kiem pi%trowym dla max 4 os.

WY"YWIENIE
Restauracja g$ówna, à la carte, 3 bary.
Ultra All Inclusive 24h
( &niadanie, obiad, pó)ny posi$ek, kolacja, 

przek*ski, lody
 ( lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte: &ródziemnomorska.

INTERNET
 ( Wifi w"lobby i"pokojach bezp$atne

AKTYWNIE I!ANIMACYJNIE
 ( tenis sto$owy, rzutki, siatkówka
 ( aerobik, si$ownia
 ( sporty wodne, animacje
 ( centrum SPA, salon pi%kno&ci, masa#
 ( sauna, jacuzzi, $a)nia turecka

Z!MY#L$ O!DZIECIACH
 ( brodzik, plac zabaw
 ( zaj%cia w"miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 ( krzese$ka dla dzieci w"restauracji
 ( $ó#eczko dla dziecka do 2 lat
 ( mo#liwo&' wypo#yczenia wózka, opiekunka

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi*zany jest 
do zapoznania si% z"Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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KOMPLEKS HOTEL 
LONICERA

Kompleks hoteli Lonicera World i Lonicera Resort & Spa 
po!o"ony jest przy samym Morzu #ródziemnym na Riwierze 
Tureckiej. Dla Go$ci odwiedzaj%cych to miejsce stworzony 
zosta! park wodny Aqua Lonicera Mega Aquapark. Czeka 
na nich tutaj moc atrakcji – 19 zje"d"alni wodnych (9&dla 
doros!ych i!10!dla dzieci), !%cznie 1500 m2!basenów na 
powierzchni 5500 m2, !wodny plac zabaw dla dzieci 
i specjalnie wyznaczona strefa gastronomiczna, bar 
witaminowy i!lody. W wybrane dni organizowane s% równie" 
animacje dla najm!odszych. Zarówno z hotelowych okien, 
jak i!z Aquaparku rozpo$ciera si' widok na morze i!góry, 
co!sprawia, "e warto sp'dzi( wymarzone wakacje w!a$nie 
tutaj.

LONICERA
RESORT &

SPA HOTEL

LONICERA
WORLD
 HOTEL

AQUAPARK
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w!1990 r. 
Odnowiony w!2017 r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia 4 baseny odkryte, 
2 baseny kryte, 9 zje"d"alni wodnych. 
Przystosowany dla osób niepe#nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta,  
300 m d#ugo$ci, pawilony, parasole, le"aki, 
r%czniki.

POKOJE
W 6 budynkach. Wyposa"one w klimatyzacj%, 
sejf, minibar, #azienk%, TV, balkon.
Typy pokoi:
 & standardowe dla max 3 os.
 & rodzinne dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna, 2 à la carte, 5 barów.
Ultra All Inclusive
& $niadanie, obiad, kolacja, pó'ny posi#ek, 

przek(ski, lody
& wybrane importowane i lokalne napoje 

bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: owoce morza, turecka.

INTERNET
 & Wifi w!hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 & si#ownia, sauna, #a'nia turecka, jacuzzi

& 4 korty tenisowe, tenis sto#owy
& rzutki, bilard
 & koszykówka, siatkówka
 & aerobik, animacje, dyskoteka
 & centrum SPA, masa", salon pi%knosci

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 & 4 brodziki, zje"d"alnie wodne, plac zabaw
 & zaj%cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 & #ó"eczko dla dziecka do 2 lat
 & menu i!krzese#ka dla dzieci w!restauracji
 & mo"liwo$) wypo"yczenia wózka

LONICERA WORLD HOTEL 
Po!o"ony nad pi#kn$ zatok$ Fugla, w%Incekum – popularnym nadmorskim 
kurorcie w% rejonie Alanyi, gdzie piaszczyste pla"e i% krystalicznie czyste 
wody tworz$ jeden z%najbardziej popularnych odcinków wybrze"a Riwiery 
Tureckiej.

Przyk%adowy pokój

  ULTRA ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS 
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT a

LOKALIZACJA:  
1 km od!Turkler,  
22 km od!Alanyi,  
90 km od!lotniska w!Antalyi.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 
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  ULTRA ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA!Y
  ZJE!D!ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W!HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT a

LOKALIZACJA: 
1 km od"Turkler,  
25 km od"centrum Alanyi,  
90 km od"lotniska w"Antalyi.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w"2016 r.  
Na"terenie hotelu restauracje, bary, 5 basenów 
odkrytych, basen kryty, 9 zje#d#alni, pralnia, 
sale konferencyjne. Przystosowany dla osób 
niepe$nosprawnych. 

PLA"A
Przy hotelu, prywatna, 300 m d$ugo%ci 
piaszczysta, le#aki, parasole, r&czniki, pawilony.

POKOJE
Klimatyzacja, sejf, minibar, TV, $azienka, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, balkon.
Typy pokoi:
 ' standardowe dla max 4 os.
 ' rodzinne dla max 5 os.

WY"YWIENIE
Restauracja g$ówna, 2 à la carte, 5"barów.
Ultra All Inclusive 
' %niadanie, obiad, kolacja, pó(ny posi$ek, 

przek)ski, lody
' wybrane importowane i lokalne napoje 

bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: owoce morza, turecka. 

INTERNET
 ' Wifi w"hotelu bezp$atne

AKTYWNIE I!ANIMACYJNIE
 ' centrum SPA, masa#, salon pi&kno%ci
 ' korty tenisowe, koszykówka, siatkówka
 ' animacje, dyskoteka, aerobik
 ' sauna, $a(nia turecka, jacuzzi
 ' tenis sto$owy, rzutki, bilard
 ' si$ownia

Z!MY#L$ O!DZIECIACH
 ' plac zabaw, brodziki, zje#d#alnie wodne
 ' zaj&cia w"miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 ' mo#liwo%* wypo#yczenia wózka
 ' menu i"krzese$ka dla dzieci w"restauracji
 ' $ó#eczko dla dziecka do lat 2

LONICERA  
RESORT & SPA HOTEL

Nowy hotel z! kompleksem basenów w! tym jeden wyj"tkowo du#y, 
aquaparkiem, animacjami dla doros$ych i! dla dzieci oraz zró#nicowana 
oferta sportowo-rekreacyjna zach%caj" do aktywnego sp%dzania czasu.

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi)zany jest 
do zapoznania si& z"Warunkami Imprez Turystycznych 
dost&pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 
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KRIZANTEM HOTEL
Hotel lubiany przez Go!ci ze wzgl"du na przyjazn# atmosfer" oraz 
pomocn# i mi$# obs$ug". Jest to dobry, solidny czterogwiazdkowy obiekt, 
którego jako!% jest wprost proporcjonalna do ceny. Dodatkowym atutem 
jest blisko!% pla&y i miasta oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w!1986 r. 
Odnowiony w!2004 r. Na!terenie hotelu 
restauracja, 3 bary, 3 baseny odkryte, pralnia, 
zje"d"alnia wodna, sala konferencyjna. 
Przystosowany dla osób niepe#nosprawnych. 

PLA!A
50!m!od!hotelu, prywatna, piaszczysto-
"wirowa, 185 m d#ugo$ci, parasole, le"aki, 
r%czniki, beach bar. Doj$cie do pla"y tunelem.

POKOJE
W!3 budynkach. Wyposa"one w klimatyzacj%, 
sejf, minibar, #azienk%, TV, balkon.
Typy pokoi:
 & standardowe dla max 4 os.
 & rodzinne dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna, 3 bary.
All Inclusive 
 & $niadanie, obiad, kolacja, przek'ski, lody
 & lokalne napoje bez- i!alkoholowe

INTERNET
 & Wifi w!hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 & si#ownia, aerobik
 & animacje
 & #a(nia turecka
 & masa", sauna
 & tenis sto#owy
 & rzutki, bilard
 & siatkówka
 & pi#ka no"na

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 & zaj%cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 & plac zabaw, brodzik, 

& menu i krzese#ka dla dzieci w restauracji
 & #ó"eczko dla dziecka do 2 lat
 & mo"liwo$) wypo"yczenia wózka

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS 
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA:  
Obagol,  
2 km od!Alanyi, 
45 km od!lotniska w!Gazipasa,  
127 km od!lotniska w!Antalyi.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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KAHYA RESORT AQUA & SPA
Raj dla wielbicieli wodnych szale!stw w"ka#dym wieku. Aquapark, baseny, 
brodzik ze" zje#d#alni$ dla dzieci oraz pla#a zach%caj$ do aktywno&ci. 
Po dniu pe'nym szale!stw na chwile relaksu zapraszaj$ liczne bary, 
restauracje oraz wieczorne programy animacyjne.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2012 r. 
Odnowiony w!2015 r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, sala konferencyjna, 
5 zje"d"alni wodnych, 2 baseny odkryte, 
pralnia. Przystosowany dla osób 
niepe#nosprawnych. 

PLA!A
50 m od hotelu, piaszczysto-"wirowa, 
prywatna, 150 m d#ugo$ci, parasole, le"aki, 
r%czniki. Doj$cie do pla"y tunelem, beach bar.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposa"one w klimatyzacj%, 
TV, sejf, minibar, #azienk%, balkon.
Typy pokoi:
 & standardowe dla max 4 os.
 & rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna i 2 à la carte, 7 barów.
All Inclusive 
& $niadanie, obiad, kolacja, przek'ski, lody, 

pó(ny posi#ek
 & wybrane lokalne napoje bez- i!alkoholowe 

Restauracje à la carte: turecka, owoce morza.

INTERNET
 & Wifi w!lobby bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
& si#ownia, aerobik
& tenis sto#owy, siatkówka, pi#ka no"na
& minigolf, sporty wodne, rzutki, bilard
& animacje, dyskoteka, kino
& centrum SPA, salon pi%kno$ci, sauna
& masa", jacuzzi

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 & brodzik, plac zabaw, 5 zje"d"alni wodnych
 & zaj%cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 & mo"liwo$) wypo"yczenia wózka
 & krzese#ka dla dzieci w!restauracji
 & #ó"eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 14 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Payallar,  
4 km od!Konakli,  
110 km od!lotniska w!Antalyi.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w!1999 r. 
Odnowiony w!2014 r. Na!terenie hotelu 
restauracja, bary, basen odkryty, zje"d"al-
nia wodna, pralnia. Przystosowany dla osób 
niepe#nosprawnych.

PLA!A
450!m!od!hotelu, prywatna, piaszczysta, 
parasole, le"aki, r$czniki. Doj%cie do pla"y 
ulic&.

POKOJE
W!budynku g#ównym i!w!4 aneksach. 
Wyposa"one w klimatyzacj$, sejf, minibar, 
TV, #azienk$, balkon lub bez balkonu. 
Typy pokoi:
 ' standardowe dla max 3 os. 
 ' standardowe ekonomiczne dla max 3 os. 
 ' rodzinne dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna, 3 bary.
All Inclusive
' %niadanie, obiad, pó(ny posi#ek, kolacja, 

przek&ski, 
 ' lokalne napoje bez- i!alkoholowe

INTERNET
 ' Wifi w!hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 ' si#ownia, aerobik 
 ' tenis sto#owy, rzutki, bilard, siatkówka
 ' centrum SPA, sauna, masa", #a(nia turecka 
 ' dyskoteka, animacje

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 ' zaj$cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 ' plac zabaw, brodzik, zje"d"alnia wodna
 ' krzese#ka dla dzieci w!restauracji
 ' mo"liwo%) wypo"yczenia wózka
 ' #ó"eczko dla dziecka do 2 lat

BLUE WAVE SUITE HOTEL
Idealnie zlokalizowany, miejski hotel, blisko pla!y i" centrum turystycz-
nego miasta Obagol. Hotel jest w"s#siedztwie licznych barów, sklepów 
i"restauracji. Z"pobliskiego przystanku autobusowego $atwo mo!na doje-
cha% do centrum Alanyi dolmuszami lub taksówk#. 

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS 
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT a

LOKALIZACJA:  
Obagol,  
2 km od!Alanyi,  
125 km od!lotniska w!Antalyi.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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SIMPLY FINE HOTEL ALIZE 
Hotel zlokalizowany niedaleko pla!y i" znanego nadmorskiego kurortu 
Alanya. Polecany na spokojne wakacje nad Morzem #ródziemnym, ale 
z"jednoczesn$ dost%pno&ci$ do rozrywek t%tni$cej !yciem Alanyi.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w!1990 r. 
Odnowiony w!2019 r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, basen odkryty, 
zje"d"alnia wodna. Przystosowany dla osób 
niepe#nosprawnych.

PLA!A
150 m do hotelu, prywatna, piaszczysto-
"wirowa, 50 m d#ugo$ci, doj$cie do pla"y 
tunelem, parasole, le"aki, r%czniki, beach bar.

POKOJE
Klimatyzacja, sejf, minibar, TV, #azienka, balkon.
Typy pokoi:
 & standardowe dla max 3 os.
 & ekonomiczne dla max 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna, 2 à la carte, 5 barów.
All Inclusive 
& $niadanie, obiad, kolacja, przek'ski
 & wybrane lokalne napoje bez- i!alkoholowe

Restauracja à la carte: mi%dzynarodowa, 
lokalna.

INTERNET
 & Wifi w!cz%$ciach wspólnych bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 & tenis sto#owy, sporty wodne
 & rzutki, aerobik, animacje
 & centrum SPA, masa"
 & #a(nia turecka, sauna

DODATKOWE INFORMACJE
Hotel tylko dla doros#ych.

Przyk#adowy pokój

  ALL INCLUSIVE
  ZJE)D)ALNIE

  WIFI GRATIS
  TYLKO DLA DOROSY*CH a

LOKALIZACJA: 
5 km od!Alanyi,
36 km od!lotniska w!Gazipasa,  
130 km od!lotniska w!Antalyi.

ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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MAY GARDEN CLUB HOTEL
Blisko!" pi#knej pla$y, ca%odzienne wy$ywienie, wiele atrakcji dla dzieci 
to najwi#ksze&zalety tego hotelu. Jest tu du$y basen, gdzie codziennie 
animatorzy przeprowadzaj' ró$ne konkursy i& zawody. Dodatkowo 
udogodnienia dla osób lubi'cych korzysta" z&odnowy biologicznej.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w!!1999 r. 
Odnowiony w!2005 r. Na!terenie hotelu 
restauracja, bary, 4 baseny odkryte, 
zje"d"alnia wodna.

PLA!A
50!m!od!hotelu, prywatna, piaszczysto-
"wirowa, 100 m d#ugo$ci, parasole, le"aki, 
r%czniki, Doj$cie do pla"y tunelem, beach bar.

POKOJE
W!6 budynkach. Wyposa"one w klimatyzacj%, 
minibar, sejf, TV, #azienk%, balkon.
Typy pokoi:
 & standardowe dla max 3 os.
 & suity dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna, 2 bary.
All Inclusive Plus 24h
& $niadanie, obiad, kolacja, przek'ski, lody, 

pó(ny posi#ek
 & lokalne napoje bezalkoholowe i!alkoholowe

INTERNET
 & Wifi w!hotelu p#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 & #a(nia turecka, masa", sauna
 & tenis sto#owy, rzutki
 & aerobik, animacje
 & siatkówka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 & zaj%cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 & brodzik
 & krzese#ka dla dzieci w!restauracji
 & #ó"eczko dla dziecka do 2 lat
 & opiekunka

Przyk%adowy pokój

  ALL INCLUSIVE PLUS 24H
  ZJE)D)ALNIE
  POKOJE DLA 5 OSÓB b

GRATIS 
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Mahmultar,
1,5 km od!centrum miasta, 
13 km od!Alanyi, 
148 km od!lotniska w!Antalyi.

ALL INCLUSIVE
PLUS 24H 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w!1996 r. 
Odnowiony w!2011 r. Na!terenie hotelu 
restauracja, bary, sale konferencyjne, pralnia, 
2 baseny odkryte, 4 zje"d"alnie wodne. 
Przystosowany dla osób niepe#nosprawnych.

PLA!A
75!m!od!hotelu, wydzielona cz$%& pla"y 
publicznej z!pomostem, piaszczysto-
"wirowa, 200 m d#ugo%ci. Doj%cie do pla"y 
tunelem, parasole, le"aki, beach bar.

POKOJE
Klimatyzacja, sejf, minibar, TV, #azienka, balkon.
Typy pokoi:
 ' standardowe dla max 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna, 4 bary.
All Inclusive 
' %niadanie, obiad, kolacja 
 ' lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
 ' Wifi w!cz$%ciach wspólnych bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 ' si#ownia
 ' sauna, #a(nia turecka
 ' aerobik, masa"
 ' siatkówka
 ' tenis sto#owy
 ' rzutki
 ' bilard
 ' animacje

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 ' zaj$cia w!miniklubie dla dzieci 4-10 lat
 ' plac zabaw,
 ' 2 brodziki, zje"d"alnia wodna
 ' krzese#ka dla dzieci w!restauracji
 ' #ó"eczko dla dziecka do 2 lat

BLUE FISH HOTEL
Kameralny hotel oferuje swoim Go!ciom mi"# i$przyjazn# atmosfer%, blisko!& 
pla'y z$pomostem oraz zadbane pokoje. Baseny oraz zje'd'alnie wodne, 
animacje i$ zaj%cia w$ miniklubie dla najm"odszych oraz ró'norodno!& 
miejskich rozrywek sprawi#, 'e wakacje tutaj b%d# ciekawe i$udane.

Przyk%adowy pokój

  ALL INCLUSIVE
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
3 km od!Konakli,  
7 km od!Alanyi,  
117 km od!lotniska w!Antalyi,  
51 km od!lotniska w Gazipasa.

ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi*zany jest 
do zapoznania si$ z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1990 r. 
Odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, sala konferencyjna, 
2 baseny odkryte, zje!d!alnia wodna. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych. 

PLA!A
10#m#od#hotelu, prywatna, piaszczysto-
!wirowa, 150 m d"ugo$ci, parasole, le!aki, 
beach bar. Doj$cie do pla!y tunelem.

POKOJE
W#3 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj%, 
sejf, minibar, "azienk%, TV, balkon.
Typy pokoi:
 & standardowe dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja, 4 bary.
All Inclusive 
& $niadanie obiad, kolacja, pó'ny posi"ek, 

przek(ski
 & wybrane lokalne napoje bez- i#alkoholowe 

INTERNET
 & Wifi w#cz%$ciach wspólnych bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 & si"ownia
 & "a'nia turecka
 & tenis sto"owy
 & rzutki
 & siatkówka
 & animacje
 & centrum SPA
 & sauna
 & masa!

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 & zaj%cia w#miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 & plac zabaw, 2 brodziki
 & krzese"ka dla dzieci w#restauracji
 & "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

BONE CLUB HOTEL SVS
Otoczony zadbanym ogrodem po!o"ony przy szerokiej, piaszczystej pla"y. 
Usytuowany w#miejscowo$ci Mahmutlar dzi%ki czemu stanowi doskona!& 
baz% wakacyjn& dla spragnionych rozrywek ale te" tych, którzy chc& 
wypocz&' ws!uchuj&c si% w#szum fal b!%kitnego Morza (ródziemnego.

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si% z#Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS 
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
2 km od#centrum Mahmutlar,  
140 km od#lotniska w#Antalyi,
11 km od#centrum Alanyi,
28 km od#lotniska w Gazipasa.

ALL INCLUSIVE 
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CLUB DIZALYA HOTEL
Czterogwiazdkowy hotel blisko centrum Konakli to doskona!e miejsce  
na wypoczynek. Zje"d"alnie wodne, baseny, atrakcje dla dzieci i#doros!ych 
oraz malownicza pla"a przy hotelu zapewni$ %wietn$ zabaw& mi!o%nikom 
wodnych szale'stw.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w!!1999 r. 
Odnowiony w!2014 r. Na!terenie hotelu 
restauracja, bary, sala konferencyjna, pralnia, 
3 baseny odkryte, 2 zje"d"alnie wodne. 
Przystosowany dla osób niepe#nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu 50 m, prywatna z pomostem, 
piaszczysto-"wirowa, 120 m d#ugo$ci, 
certyfikat B#%kitnej Flagi, parasole, le"aki, 
r%czniki, beach bar.

POKOJE
W 9 budynkach. Wyposa"one w klimatyzacj%, 
sejf, minibar, TV, #azienk%, balkon.
Typy pokoi:
 & standardowe dla max. 4 os.
 & ekonomiczne dla dla max. 3 os.
 & rodzinne dla max 4 os.
 & villa dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna, 3 bary.
All Inclusive
& $niadanie, obiad, kolacja, przek'ski, lody
 & wybrane lokalne napoje bez- i!alkoholowe

INTERNET
 & Wifi w!hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 & si#ownia, masa", sauna, #a(nia turecka
 & tenis sto#owy, cymbergaj, bilard
 & siatkówka
 & animacje, rzutki
 & centrum SPA, salon pi%kno$ci

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 & plac zabaw, brodzik
 & zaj%cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 & menu i krzese#ka dla dzieci w restauracji
 & mo"liwo$) wypo"yczenia wózka
 & #ó"eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT
2. DZIECKO DO 13 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Ok. 2 km od!centrum Konakli, 
12 km od!centrum Alanyi, ok. 
120 km od!lotniska w!Antalyi.
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Szerokie, piaszczyste pla!e, lazurowe morze 
oraz bogactwo zabytków z"czasów antycznych 
jak magnes przyci#ga turystów w"rejon Side.
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98 OTIUM ECO CLUB 5 X X X 2-12 2-12

102 OTIUM HOTEL SEVEN SEAS 5 X X X X 2-12 2-12

106 CLUB HOTEL TURAN PRINCE WORLD 5 X X X X 2-6

108 CLUB SIDE COAST HOTEL 5 X X X 2-13

110 DIAMOND PREMIUM HOTEL & SPA 5 X X X 2-13

112 WATER SIDE RESORT & SPA 5 X X X 2-13 2-13

113 SENTIDO TURAN PRINCE 5 X X X X 2-12

114 SEADEN SEA PLANET RESORT & SPA 5 X X X X 2-13

115
SEADEN SEA WORLD HOTEL RESORT 
& SPA

5 X X X X 2-13

116 ALI BEY RESORT 5 X X X X 2-7

117 ALI BEY PARK 5HV X X X X 2-13

118 SIDE PREMIUM HOTEL 5 X X X 2-11

120
SUNIS EVREN BEACH RESORT HOTEL 
& SPA

5 X X X X 2-14

121
SUNIS ELITA BEACH RESORT HOTEL 
& SPA

5 X X X X 2-15

122 DIAMOND BEACH HOTEL & SPA 5 X X X 2-13

123 DIAMOND ELITE HOTEL & SPA 5 X X X ADULT ONLY

124 TERRACE ELITE RESORT 5 X X X 2-13

125 TERRACE BEACH RESORT HOTEL 5 X X X X 2-13

126 ARMAS REGENCY 5 X X X 2-14 2-14

127 SEADEN VALENTINE RESORT & SPA 5 X X ADULT ONLY

128
SUNIS KUMKOY BEACH RESORT HOTEL 
& SPA

5 X X X X 2-15

129 KIRMAN SIDEMARIN BEACH & SPA 5 X X X X 2-10

130
ASKA SIDE GRAND PRESTIGE HOTEL 
& SPA

5 X X X 2-12

131 MAYA WORLD HOTEL 4 X X X 2-12

Manavgat

Club Hotel Turan Prince World

Sunis Elita Beach Resort Hotel & Spa

Okurcalar

Side Premium Hotel

Diamond Elite Hotel & Spa

Sunis Kumkoy Beach Resort Hotel & Spa
Terrace Beach Resort Hotel

Maya World Hotel
Aska Side Grand Prestige Hotel & Spa

Ali Bey Resort

Kirman Sidemarin Beach & Spa
Seaden Valentine Resort & Spa

Diamond Beach Hotel & Spa Sentido Turan Prince

Water Side Resort & Spa

Diamond Premium Hotel & Spa

Ali Bey Park

Seaden Sea World Hotel Resort & Spa

Seaden Sea Planet  
Resort & Spa

Otium Hotel Seven Seas

Otium Eco Club
Armas Regency

Terrace Elite Resort

Club Side Coast Hotel
SIDE

M o r z e  ! r ó d z i e m n e

Sunis Evren Beach Resort Hotel & Spa

9797coralove lato

 PLA!OWANIE Z"WIDOKIEM NA HISTORI# 
W!sezonie wakacyjnym kurort jest istnym centrum turystycznym. 
Pi"kne!wybrze#e z!piaszczystymi pla#ami i!nowoczesnymi hotelami, 
przyci$ga koneserów s%onecznych k$pieli z!ca%ego &wiata.

W"BLASKU GWIAZD
Wieczorow$ por$ warto powróci' do Side, by usi$&' w!portowej knajp-
ce, napi' si" tureckiego wina i!zje&' owoce morza. Pod os%on$ nocy, 
miasto jest pi"knie o&wietlone i!roztacza wokó% siebie!romantyczn$ aur".

NAJWI#KSZE ATRAKCJE

�z Ruiny Agory, teatru i!greckiej &wi$tyni Apolla 
oraz jego siostry Artemidy
�z Ulica kolumnowa
�z Wodospady w!Manavgacie
�z Zielony Kanion
�z Spacer nad rzek$ Manavgat
�z Bazar w!Manavgacie

Side
ROZRYWKA | HISTORIA | NATURA
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Mnóstwo 
przestrzeni 

i!mo"liwo#ci 
sp$dzania czasu,

w!hotelu  
i!poza nim!

OTIUM ECO CLUB
Szukasz idealnego miejsca na rodzinne wakacje? Dobrze trafi%e#! Otium 
Eco Club to doskona%y wybór dla rodzin z dzie&mi, które poczuj' si$ tu 
jak w domu. To miejsce, do którego Go#cie chc' wraca& w ka"de 
wakacje. Dzi$ki hotelowemu „(wiatu Dziecka” z polskimi animacjami 
oraz dobrze rozbudowanej infrastrukturze hotelu, na ma%ych 
podró"ników czeka tu ca%a masa atrakcji: mnóstwo miejsca do biegania 
w ogrodzie, zacieniony plac zabaw, gdzie radosna zabawa nie ma 
ko)ca, baseny, brodziki, zje"d"alnie, na których mog' bawi& si$ ca%ymi 
dniami pod czujnym okiem wyspecjalizowanych ratowników, 
minilunapark, gdzie ich #wiat zawiruje, hobby ogród z kwiatami 
i ro#linami oraz co najwa"niejsze wieczorne minidisco, podczas 
którego zaprezentuj' zdobyte w czasie animacji umiej$tno#ci. A kiedy 
pociechy b$d' sp$dza& aktywnie czas pod bacznym okiem 
animatorów, rodzice b$d' mie& czas dla siebie, bo wakacje s' nie tylko 
dla dzieci! Na rodziców czeka tu bogaty program animacji, basen 
relaksacyjny, SPA z ofert' zabiegów dla duszy i cia%a oraz wieczorne 
show i dyskoteka.

ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE
  ZJE!D!ALNIE
  WIFI GRATIS  
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W!HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT
2. DZIECKO DO 12 LAT

 a
LOKALIZACJA: 
Titreyengol,  
8 km od Side,  
70 km od lotniska  
w Antalyi.

Polskie
animacje
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AKTYWNIE I!ANIMACYJNIE
 !  si"ownia, aerobik, sauna, "a#nia turecka

!  2 korty tenisowe, koszykówka, siatkówka 
!  tenis sto"owy, rzutki, minigolf, bilard
! animacje, kino, sporty wodne
! muzyka na $ywo, dyskoteka
 !  centrum SPA, masa$, salon pi%kno&ci

Z!MY"L# O!DZIECIACH
 ! Polskoj%zyczny animator 21.04-30.09.20 r.
 ! zaj%cia w'miniklubie m.in.: plastyczne, 
gry planszowe, zawody sportowe 

! klub dla nastolatków Teenspoint
! minilunapark, kino, minidisco, karnawa" 
! 2 zacienione place zabaw, brodziki
! ogródek sezonowy
! restauracje „kids corner” dla dzieci
! przygotowywanie posi"ków dla maluchów
! menu i krzese"ka w restauracji
! mo$liwo&( wypo$yczenia: wanienki, 

nocnik, baby phone i wózka
! opiekunka, sypialnia dla maluchów
! "ó$eczko dla dziecka do 2 lat

Królewny, czarodzieje, piraci, a!nawet 
Indianie szalej" tu ka#dego dnia.

Nawet je$li tylko tworzone dzieci%c" 
wyobra&ni" wywo'uj" achy i!ochy,

rado$ci nie ma ko(ca.

DZIECIAKI RZ!DZ!!

Polskie
animacje

Rodzaj i program aktualnych atrakcji mo$e zmienia( si% na 
bie$)co. Atrakcje dost%pne s) w okre&lonych dniach i godzinach.
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Przyk!adowy pokój

Przyk!adowy pokój

OTIUM ECO CLUB

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!1995 r. 
Odnowiony cz"#ciowo w!2018/2019 r. 
Na!terenie hotelu restauracje, bary, pralnia, 
sale konferencyjne, basen kryty, 3!baseny 
odkryte, 3!zje$d$alnie wodne oraz minilu-
napark. Polskoj"zyczny animator dla dzieci 
oraz szeroki wybór zaj"% rekreacyjno-spor-
towych dla osób aktywnych.

PLA"A
450 m od hotelu, wydzielona cz"#% pla$y 
publicznej, piaszczysto-$wirowa, 80 m d&u-
go#ci, certyfikat B&"kitnej Flagi. Wspólne 
zadaszenie z materia&u, le$aki, r"czniki, 
pawilony, beach bar. Do pla$y kursuje bus 
hotelowy. Doj#cie do pla$y promenad'.

POKOJE
W!3!budynkach i 17 willach. Wyposa$one 
w!klimatyzacj", sejf, minibar, zestaw do!pa-
rzenia kawy/herbaty, TV, &azienk", balkon.
Typy pokoi:
 ( standardowe dla max 3!lub 2+2!os.
 ( powi"kszone large dla max 
2+2 lub 3+1 lub 4!os.
 ( child friendly dla max 2+2!os.

 ( rodzinne Villa dla max 2+2 lub 3+1 lub 4!os.
 ( suity rodzinne Villa dla max 5 lub 4+1!os.

WY"YWIENIE
 Restauracja g&ówna i!4!à la carte, restauracja 
dla dzieci, 4!bary.
All Inclusive
 (  #niadanie, obiad, kolacja, pó)ny posi&ek
 (  przek'ski, lody
 (  lokalne napoje bez- i alkoholowe
 (  pakiety urodzinowe i dla nowo$e*ców
 (  pakiety dla Go#ci powracaj'cych

Restauracje à la carte:  chi*ska, lokalna,  
barbeque,  owoce morza.

INTERNET
 (  WiFi w!hotelu bezp&atne

ALL INCLUSIVE 
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OTIUM HOTEL SEVEN SEAS
Wymarzone miejsce na udane wakacje. Ju! pierwszy rzut oka  
na drog" po#ród palm z$ widokiem na morze, uczyni wakacje 
w$tym obiekcie niezapomnianym prze!yciem. Przestronny zielony 
ogród, pe%en daktylowych palm, baseny ze zje!d!alniami, w$tym 
crazy river, na której mo!esz by& „crazy” prawie ca%y dzie' oraz 
blisko#& lazurowego morza sprzyjaj( b%ogiemu wypoczynkowi. 
Podczas gdy mali podró!nicy b"d( bawi& si" w$miniklubie z$polskimi 
animacjami pod bacznym okiem animatorów, rodzice b"d( mogli 
z%apa& troch" oddechu nad basenem lub w$ hotelowym SPA. 
Urozmaicony program Ultra All Inclusive 24h o$tematyczn( kuchni" 
z$najdalszych zak(tków #wiata, zaspokoi gusta kulinarnych smakoszy.  
Za dnia i$po zmroku, dla go#ci hotelowych zespó% wyspecjalizowanych 
animatorów przygotowa% bogaty program animacyjny, w$ tym 
ciekawe gry i$zabawy na pla!y oraz przy basenie, a$wieczorow( por(  
– „Show Time”. Ten komfortowy hotel jest idealnym miejscem na 
wakacje dla par, grupy przyjació%, jak i$dla rodzin z$nastolatkami. 
Wszystkie pokoje oraz restauracja g%ówna zosta%y odnowione w 2019 r.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 
  PRZY PLA!Y 
  ZJE!D!ALNIE
  WIFI GRATIS  
  POKOJE DLA 6 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W!HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT  
2. DZIECKO DO 12 LAT

a
LOKALIZACJA: 
6 km od Side, 
70 km od lotniska w"Antalyi.

Ogromne 
baseny, 

multi zje!d!alnia, 
a$nawet rafting 

alejki wysadzane  
palmami dodaj(  

egzotyki!

Polskie
animacje
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AKTYWNIE I!ANIMACYJNIE
 !  si"ownia, sauna, "a#nia turecka

!  tenis sto"owy, rzutki,  bilard,   koszykówka, 
siatkówka, minigolf, pi"ka no$na

!  animacje,  dyskoteka, muzyka na $ywo
!  salon pi%kno&ci,  centrum SPA, masa$
!  2 korty tenisowe
 ! sporty wodne,  aerobik

Z!MY"L# O!DZIECIACH
 !  polskoj%zyczny animator 21.04-30.09.20 r.

!  zaj%cia w miniklubie m.in.: plastyczne, gry 
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe

! minidisco , kino, &cianka wspinaczkowa
! brodziki, zje$d$alnia wodna,  plac zabaw  
 ! pokój gier i'zabaw, lekcje tenisa i p"ywania
 ! restauracja dla dzieci
 !  menu i'krzese"ka dla dzieci w'restauracji

!  przygotowania posi"ków dla niemowl(t
 !  sypialnia dla maluchów, opiekunka

!  mo$liwo&) wypo$yczenia wózka
 !  "ó$eczko dla dziecka do 2 lat

Przed dzieckiem otwiera si! tu 
nieograniczony "wiat wszelkich 

mo#liwo"ci,tak szerokich,  
jak tylko pozwoli fantazja.  

Mo#e by$ stra#akiem, batmanem 
i%królewn&, a%nawet pobija$ w'asne 
ma'e wielkie dzieci!ce ,,#yciówki’’.
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Polskie
animacje

Rodzaj i program aktualnych atrakcji mo$e zmienia) si% na 
bie$(co. Atrakcje dost%pne s( w okre&lonych dniach i godzinach.
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OTIUM HOTEL SEVEN SEAS

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!1987!r. 
Odnowiony w!2018/2019!r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, 3!baseny odkryte, 
sale konferencyjne, szalona rzeka, basen 
ze zje"d"alniami. Przystosowany dla osób 
niepe#nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-"wirowa, 
140 m d#ugo$ci, certyfikat B#%kitnej Flagi. 
Wspólne zadaszenie z!materia#u, le"aki, 
r%czniki, pawilony, zacieniony plac zabaw, 
beach bar.

POKOJE
W 8 budynkach. Wyposa"one w klimatyzacj%, 
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
TV, #azienk%, balkon.
Typy pokoi:
& bungalowy dla max 2+1 lub 3 os. 
& child friendly 2+2 os. 
& standardowe z #ó"kiem pi%trowym 3 lub 

2+2 lub 3+1 os. 
& standardowe z widokiem na basen z du"ym 

balkonem lub tarasem 3 lub 2+2 lub 3+1 os. 
& standardowe z widokiem na ogród, morze 

lub basen dla max 2+2 lub 3 os.
&  rodzinne dla max 3+2 lub 4 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja g#ówna, z przek'skami, 
3 à la carte, 9 barów. 
Ultra All Inclusive 24h
 &  $niadanie obiad, kolacja, pó(ny posi#ek
 &  przek'ski, lody
 & pakiety dla nowo"e)ców i!urodzinowe 
pakiety dla go$ci powracaj'cych

&  lokalne i wybrane importowane napoje 
bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte: owoce morza, 
azjatycka, turecka.

INTERNET
 &  WiFi w!hotelu bezp#atne

 

Przyk#adowy pokój
Przyk"adowy pokój

Przyk"adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*HV, otwarty w!1993!r., 
odnowiony w!2015!r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, sejf w!recepcji, basen 
kryty i!4!odkryte, 7!zje"d"alni wodnych, sale 
konferencyjne, pralnia. Przystosowany dla 
osób niepe#nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna z!pomostem, 
piaszczysto-"wirowa, 200!m d#ugo$ci, 
certyfikat B#%kitnej Flagi. Parasole, le"aki, 
r%czniki.

POKOJE
W!budynku g#ównym, 62!bungalowach, 
18!budynkach Deluxe . Wyposa"one 
w!klimatyzacj%, sejf, minibar, TV, #azienk%, 
balkon.
Typy pokoi: 
 &  standardowe dla max. 4 os.
 & rodzinne dublex dla max. 5 os.

 & standardowe select dla max 4 os.
 & select senior suite dla max 6 os.
 & select junior suite dla max 4 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja g#ówna i!3!à la carte, 7 barów. 
All Inclusive 
&  $niadanie, obiad, kolacja,  przek'ski, lody
&  lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  chi(ska, owoce 
morza, meksyka(ska.

INTERNET
 &  WiFi w!hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 &  si#ownia, aerobik
 &  tenis sto#owy, cymbergaj
 & bilard
 & rzutki
 & minigolf
 &  5 kortów tenisowych

 & pi#ka no"na siatkówka
 & koszykówka
 & sporty wodne
 & dyskoteka
 & animacje

&  salon pi%kno$ci
& centrum SPA
& masa"
& jacuzzi
 &  sauna
 & #a)nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 & zaj%cia w!miniklubie dla dzieci 4-11 lat
 &  place zabaw
 & lunapark
 & 3 brodziki
 & zje"d"alnie wodne
 &  menu i!krzese#ka dla dzieci w!restauracji
 &  mo"liwo$* wypo"yczenia wózka
 & opiekunka
 &  #ó"eczko dla dziecka do 2 lat

CLUB HOTEL  
TURAN PRINCE WORLD

Kompleks basenów odkrytych, rozbudowany aquapark, lunapark i!wiele 
atrakcji dla dzieci sprawi", #e rodzinne wakacje w!tym hotelu b$d" 
wyj"tkowe. Podczas gdy dzieci b$d" bawi% si$ pod opiek" animatora, 
rodzice mog" rozkoszowa% si$ chwilami relaksu w!centrum SPA.

ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA+Y 
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS  
  POKOJE DLA 6 OSÓB
  LUNAPARK

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 6 LAT a

LOKALIZACJA: 
Kizilagac,  
12 km od Manavgat,  
15 km od Side, 
75 km od lotniska w!Antalyi. 
91 km od lotniska w 
Gazipasa.

Przyk%adowy pokójPrzyk%adowy pokój
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CLUB SIDE COAST HOTEL
!"czy w#sobie nowoczesny charakter z#przytuln", domow" atmosfer" 
beztroskich, rodzinnych wakacji. Liczne atrakcje dla najm$odszych 
zje%d%alnie wodne, miniklub i#animacje dla dzieci i#doros$ych sprawi", 
%e letnie wakacje sp&dzone w#gronie najbli%szych b&d" niezapomniane.

ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE
  ZJE!D!ALNIE
  WIFI GRATIS  
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W!HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA:  
Colakli, 12 km od Side,  
55"km od lotniska w"Antalyi.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w"2010 r. 
Odnowiony w"2017"r. Na"terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, 
pralnia, basen kryty, 2"baseny odkryte, 
4"zje#d#alnie wodne. Przystosowany dla 
osób niepe$nosprawnych.

PLA"A
350"m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 
300"m d$ugo%ci, certyfikat B$&kitnej Flagi. 
Parasole, le#aki, r&czniki, pawilony, beach 
bar. Doj%cie ulic' lub dojazd busem 
hotelowym. 

POKOJE
W"3"budynkach. Wyposa#one w"klimatyzacj&, 
sejf, minibar, TV, $azienk&, balkon. 

Typy pokoi:
 (  standardowe dla max 3 os.
 (  rodzinne dla max 5 os.

WY"YWIENIE 
 Restauracja g$ówna, 2"à la carte, 4"bary.
All Inclusive
(  %niadanie, obiad, kolacja,  pó)ny posi$ek, 

przek'ski, lody
(  wybrane importowane i lokalne napoje 

bez- i alkoholowe 
Restauracje à la carte: turecka, owoce morza.

INTERNET
 (  WiFi w"cz&%ciach wspólnych bezp$atne

AKTYWNIE I!ANIMACYJNIE
 ( sauna, $a)nia turecka

 (  tenis sto$owy, rzutki
 ( koszykówka, siatkówka
 ( kort tenisowy, pi$ka no#na
 (  aerobik
 ( sporty wodne
 ( animacje, dyskoteka
 (  centrum SPA, masa#, talasoterapia

Z!MY#L$ O!DZIECIACH
 ( polskoj&zyczny animator 15.06-14.09.20 r.

( zaj&cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat 
( brodzik, plac zabaw
(  menu i krzese$ka dla dzieci restauracji
(  mo#liwo%* wypo#yczenia wózka
(  $ó#eczko dla dziecka do 2 lat

Polskie
animacje
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DIAMOND PREMIUM  
HOTEL & SPA

Zachwyca nowoczesn! architektur! i wystrojem wn"trz. Go#cie sp"dz! 
tu niezapomniane chwile – kompleks basenów, zje$d$alnie wodne,  
centrum SPA, wyborne posi%ki oraz ciekawy program animacyjny dla 
dzieci i doros%ych to jedne z wielu atrakcji jakie si" tu znajduj!.

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  ZJE!D!ALNIE
  WIFI GRATIS  b

GRATIS  
POBYT W!HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LATa

LOKALIZACJA:  
Titreyengol,  
ok. 7 km od Side,  
70 km od lotniska w"Antalyi.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w"2015"r.
Na"terenie hotelu restauracje, bary, basen 
kryty, basen odkryty, aquapark (6"zje#d#alni), 
pralnia, sale konferencyjne. Przystosowany 
dla osób niepe$nosprawnych. 

PLA"A
250 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-
#wirowa, 250"m d$ugo%ci, certyfikat 
B$&kitnej Flagi. Parasole, le#aki, r&czniki, 
beach bar. Doj%cie do"pla#y tunelem.

POKOJE
Klimatyzacja, sejf, minibar, zestaw 
do"parzenia kawy/herbaty, $azienka, TV, 
balkon.

Typy pokoi:
 '  standardowe dla max 3 os.
 '  rodzinne dla max 4 os.
 '  junior suity dla max 2 os.

WY"YWIENIE
 Restauracja g$ówna i"2"à la carte, 8"barów.
Ultra All Inclusive 24h
'  %niadanie, obiad, kolacja, pó(ny posi$ek, 

przek)ski, lody
 '  lokalne napoje bez- i"alkoholowe

Restauracje à la carte: 
 ' w$oska
 ' turecka 

INTERNET
 '  WiFi w"hotelu bezp$atne

AKTYWNIE I!ANIMACYJNIE
 ' si$ownia
 ' sauna, $a(nia turecka
 ' tenis sto$owy
 ' bilard
 ' siatkówka
 ' aerobik
 ' animacje, dyskoteka 
 ' centrum SPA, masa#,  jacuzzi
 ' salon pi&kno%ci
 ' sporty wodne

Z!MY#L$ O!DZIECIACH
' zaj&cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
' plac zabaw, brodzik
' menu i krzese$ka dla dzieci w restauracji
' $ó#eczko dla dziecka do 2 lat
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SENTIDO TURAN PRINCE
Nowoczesny i stylowy o!rodek po"o#ony przy piaszczystej pla#y stanowi 
!wietny wybór na s"oneczne, letnie wakacje. Na go!ci w ka#dym wieku 
czeka tu moc atrakcji: dzienna i wieczorna porcja animacji,  zje#d#alnie 
wodne, a tak#e rozbudowana baza sportowo-rekreacyjna.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2004 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, sejf 
w recepcji, pralnia, basen kryty i 2 odkryte, 
3 zje!d!alnie wodne. Przystosowany dla 
osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna z pomostem, 100 m 
d"ugo#ci, piaszczysta, certyfikat B"$kitej Flagi. 
Parasole, le!aki, r$czniki, beach bar.

POKOJE
W 17 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj$, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
sejf, TV, "azienk$, balkon lub bez balkonu.
Typy pokoi:
 %  standardowe dla max 4 os.
 % senior suite dla max 5 os.
 % park villa standardowe dla max 2 os.
 % park villa rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja g"ówna i&3&à la carte, 10&barów.
All Inclusive 
%  #niadanie, obiad, kolacja, pó'ny posi"ek, 

przek(ski, lody
 %  lokalne napoje bez- i&alkoholowe

Restauracje à la carte: turecka, w"oska, 
owoce morza.

INTERNET
 %  WiFi w&hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% kort tenisowy, tenis sto"owy, rzutki, kr$gle
% sauna, jacuzzi, sporty wodne, salon pi$kno#ci
% aerobik, animacje, dyskoteka, bilard
% pi"ka no!na, koszykówka, siatkówka
% centrum SPA, masa!, "a'nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 % 2 brodziki, zje!d!alnie wodne, plac zabaw
 % zaj$cia w&miniklubie dla dzieci 4-11 lat
 % menu i krzese"ka dla dzieci w&restauracji
 % "ó!eczko dla dziecka do 2 lat 
 % mo!liwo#) wypo!yczenia wózka

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si$ z&Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA*Y 
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Gundogdu,  
3 km od Colakli,  
13 km od Side,  
55 km od lotniska w&Antalyi.

ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2015!r. 
Na!terenie hotelu restauracje, bary, basen 
odkryty, 4!zje"d"alnie wodne, pralnia, sala 
konferencyjna. Przystosowany dla osób 
niepe#nosprawnych.

PLA!A
250 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-
"wirowa. Parasole, le"aki, r$czniki. Doj%cie 
do!pla"y ulic&, beach bar.

POKOJE
Klimatyzacja, TV, sejf, minibar, zestaw 
do!parzenia kawy/herbaty, #azienka, balkon. 
Typy pokoi:
 '  standardowe dla max. 4 os.
 ' pokoje rodzinne dla max. 4 os.
 ' child friendly dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna i!3!à!la carte, 3!bary.
Ultra All Inclusive 24h
'  %niadanie, obiad, kolacja, przek&ski, lody, 

pó(ny posi#ek, 
' wybrane lokalne i importowane napoje 

bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: turecka, w#oska, 
owoce morza.

INTERNET
 ' WiFi w!cz$%ciach wspólnych bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
' si#ownia, sauna, #a(nia turecka
' kort tenisowy, tenis sto#owy
' siatkówka, rzutki, minigolf, bilard
' animacje, dyskoteka
' centrum SPA, salon pi$kno%ci, masa"

Z MY#L$ O DZIECIACH
'  zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
' brodzik, plac zabaw
' menu i krzese#ka w restauracji g#ównej
' #ó"eczko dla dziecka do 2 lat
' mo"liwo%) wypo"yczenia wózka

WATER SIDE RESORT & SPA
Hotel urzeka wspania!ymi widokami na morze, rzek" i#pi"kne góry. Du$y 
basen, zje$d$alnie, nowoczesna infrastruktura, wygodne pokoje oraz 
rozleg!y, zielony teren to jego niew%pliwe atuty. Niewielka odleg!o&'  
od pla$y gwarantuje wypoczynek blisko natury i#turkusowego morza.

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT
2. DZIECKO DO 13 LAT

a
LOKALIZACJA:  
Titreyengol, 
80 km od lotniska w!Antalyi.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2009!r.
Odnowiony w 2018 r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sale konferencyjne, 
3!baseny odkryte, 4!zje"d"alnie wodne. 
Przystosowany dla osób niepe#nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna z!pomostem, 
piaszczysto-"wirowa, 200!m d#ugo$ci, 
certyfikat B#%kitnej Flagi. Parasole, le"aki, 
r%czniki, beach bar. 

POKOJE
Klimatyzacja, sejf, minibar, zestaw 
do!parzenia kawy/herbaty, TV, #azienka, 
balkon.
Typy pokoi:
 &  standardowe dla max 3 os.
 & pokoje rodzinne dla max 4 os.
 & comfort dla max 3 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja g#ówna i!3!à!la!carte, 8!barów.
All Inclusive 24h
&  $niadanie, obiad, kolacja , przek'ski, lody, 

pó(ny posi#ek
 & wybrane  lokalne napoje bez- i!alkoholowe 

Restauracje à la carte:  turecka, w#oska, chi)ska.

INTERNET
 &  WiFi w!hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 &  si#ownia,  sauna, #a(nia turecka, masa"

&  kort tenisowy,  tenis sto#owy, rzutki, bilard
& kr%gle,  koszykówka, siatkówka, pi#ka no"na
 &  aerobik, animacje, dyskoteka,  sporty wodne

&  salon pi%kno$ci,  centrum SPA i talasoterapii 

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 &  brodzik, zje"d"alnie wodne, plac zabaw
 &  zaj%cia w!miniklubie dzieci 4-12 lat
 &  menu i!krzese#ka dla dzieci w!restauracji

&  mo"liwo$* wypo"yczenia wózka
 &  #ó"eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

SEADEN SEA WORLD HOTEL  
RESORT & SPA

Luksusowy, nowoczesny hotel po!o"ony w pi#knym, zadbanym 
i rozleg!ym ogrodzie, tu" przy pla"y. Zapewnia wakacyjn$ atmosfer#, 
liczne rozrywki i us!ugi na najwy"szym poziomie. 

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE 24H 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 24H 
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 

Kizilagac, 
ok. 13!km od centrum Manavgatu, 
ok. 75!km od lotniska w!Antayi.
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2013 r. 
Odnowiony w 2018 r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
2!baseny odkryte, basen kryty, aquapark 
(6!zje"d"alni). Przystosowany dla osób 
niepe#nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna z!pomostem, 
piaszczysto-"wirowa, 200!m d#ugo$ci, 
certyfikat B#%kitnej Flagi. Le"aki, parasole, 
r%czniki, pawilony, beach bar.

POKOJE
Klimatyzacja, sejf, minibar, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, #azienka, TV, balkon.
Typy pokoi:
 & standardowe dla max 3 os.
 & rodzinne dla max 4 os.
 & comfort dla max 3 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja g#ówna i 5!à!la!carte, 7!barów.
All Inclusive 24h
 &  $niadanie, obiad, kolacja, pó'ny 
posi#ek, przek(ski, lody
 & wybrane lokalne napoje bez- i!alkoholowe
 & Restauracje à la carte: turecka, chi)ska, 
w#oska, meksyka)ska, $ródziemnomorska.

INTERNET
 &  WiFi w!hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
&  animacje, aerobik
& si#ownia, sauna, #a'nia turecka
& kort tenisowy, koszykówka, siatkówka
& rzutki, tenis sto#owy, bilard, kr%gle, dyskoteka
& centrum SPA, masa", salon pi%kno$ci
& sporty wodne

Z MY"L# O DZIECIACH
& brodzik, zje"d"alnie wodne
& zaj%cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
& plac zabaw, opiekunka
& mo"liwo$* wypo"yczenia wózka
& menu i krzese#ka dla dzieci w restauracji
& #ó"eczko dla dziecka do lat 2

SEADEN SEA PLANET 
RESORT & SPA

Hotel po!o"ony tu" przy malowniczej pla"y. Posiada ca!odobowy pakiet 
All Inclusive. Nowoczesny obiekt charakteryzuj# przestronne pokoje, roz-
leg!y basen i atrakcyjne zje"d"alnie.

Przyk$adowy pokój

ALL INCLUSIVE 24H 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W%HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Manavgat, 
12 km od centrum miasta, 
72 km od lotniska w!Antalyi.
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HV 
ALI BEY PARK

62 korty tenisowe to autut, który wyró!nia ten hotel w"ród mi#o"ników 
aktywnego wypoczynku. Wspania#y aquapark z 25 zje!d!alniami  
to wymarzone miejsce dla rodzin z dzie$mi. Warto nadmieni$, !e hotel 
otoczony jest pi%knym ogrodem i le!y bezpo"rednio przy pla!y.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*HV, otwarty w!1995!r., 
odnowiony w!2017!r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, sejf w!recepcji, pralnia, sala 
konferencyjna, 62!korty tenisowe, 2!baseny 
odkryte, aquapark z!25!zje"d"alniami. 
Przystosowany dla osób niepe#nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna z!pomostem, 
piaszczysto-"wirowa, 800!m d#ugo$ci, 
certyfikat B#%kitnej Flagi. Parasole, le"aki, 
r%czniki, pawilony.

POKOJE
W!15!budynkach. Wyposa"one w!klimatyzacj%, 
sejf, minibar, TV, #azienk%, balkon.
Typy pokoi:
 & standardowe dla max 4 os.
 & pokoje superior dla max 3 os.
 & rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja g#ówna i!à la carte, 8!barów.
All Inclusive
& $niadanie, obiad, kolacja,  przek'ski, lody, 

pó(ny posi#ek
 & wybrane lokalne napoje bez- i!alkoholowe 

Restauracje à la carte:  mi%dzynarodowa.

INTERNET
 & WiFi w!hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 & 62 korty tenisowe
 & si#ownia, aerobik 

& bilard, tenis sto#owy, rzutki 
& siatkówka, pi#ka no"na, minigolf
 & dyskoteka, animacje, sporty wodne

& salon pi%kno$ci, centrum SPA, masa", 
jacuzzi, sauna, #a(nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
&  aquapark z 13 zje"d"alniami dla dzieci
& statek piracki , plac zabaw, brodzik
 & zaj%cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 &  menu i!krzese#ka dla dzieci w!restauracji
 &  #ó"eczko dla dziecka do 2 lat
 &  mo"liwo$) wypo"yczenia wózka

Przyk%adowy pokój

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA*Y
  25 ZJE*D*ALNI
  WIFI GRATIS 
  62 KORTY TENISOWE

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
ok. 2 km od Kizilagac, 
17 km od centrum Side, 
80 km od lotniska w!Antalyi.

ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2010!r. 
odnowiony w!2016!r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, sala konferencyjna, sejf 
w!recepcji, pralnia, 4!baseny odkryte, 
aquapark. Przystosowany dla osób 
niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 300!m 
d"ugo#ci, certyfikat B"$kitnej Flagi. Parasole, 
le%aki, r$czniki, pawilony.

POKOJE
W!12!budynkach. Wyposa%one w!klimatyzacj$, 
sejf, zestaw do!parzenia kawy/herbaty, minibar, 
TV, "azienk$, 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.
 & suity deluxe dla max 3 os.
 & suity grand dublex dla max 6 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja g"ówna i!2!à!la!carte, 5!barów.
All Inclusive
&  #niadanie, obiad, kolacja, pó'ny posi"ek, 

przek(ski, lody
 & lokalne napoje bez- i!alkoholowe

Restauracja à!la!carte: owoce morza, turecka.

INTERNET
 &  WiFi w!hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 &  tenis sto"owy, rzutki, bilard

& koszykówka, siatkówka, minigolf
& pi"ka no%na, animacje, dyskoteka
& 53 korty tenisowe, sporty wodne
 & si"ownia, aerobik
 & masa%, jacuzzi, "a'nia turecka, sauna
 & salon pi$kno#ci, centrum SPA

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& 2 brodziki, 6 zje%d%alni wodnych, plac zabaw
 & zaj$cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 & menu i!krzese"ka dla dzieci w!restauracji
 & mo%liwo#) wypo%yczenia wózka
 & "ó%eczko dla dziecka do 2 lat

ALI BEY RESORT
Luksusowy kompleks kilkunastu budynków po!o"ony bezpo#rednio przy 
piaszczystej pla"y. Wspania!y kolorowy aquapark z tryskaj$c$ wod$  
stanowi nie lada atrakcj% dla dzieci i doros!ych. Mi!o#nicy sportu i aktywnego 
wypoczynku b%d$ zachwyceni bogat$ infrastruktur$ rekreacyjn$.

Przyk%adowy pokój

  ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS 
  53 KORTY TENISOWE
  POKOJE DLA 6 OS.

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 7 LAT a

LOKALIZACJA: 
1 km od Side,
60 km od lotniska w!Antalyi.

ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si$ z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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SIDE PREMIUM HOTEL
Nowoczesny, komfortowy hotel doskonale zlokalizowany w!pobli"u 
pi#knej piaszczystej pla"y w!niedu"ej odleg$o%ci od staro"ytnego Side. 
Go%cie znajd& wszystko, co potrzeba do wygodnego wypoczynku, 
a!w!zasi#gu r#ki znajduj& si# liczne bazary oraz nadmorska promenada.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2014!r., 
odnowiony w!2017!r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, basen odkryty, 
4!zje"d"alnie wodne. Przystosowany dla 
osób niepe#nosprawnych.

PLA!A
150 m od hotelu, piaszczysta, prywatna, 
150 m d#ugo$ci. Doj$cie do pla"y ulic%. 
Parasole, le"aki, r&czniki, beach bar.

POKOJE
Klimatyzacja, sejf, minibar, zestaw 
do!parzenia kawy/herbaty, #azienka, TV, 
balkon.
Typy pokoi:
 '  standardowe dla max 4 os.
 '  rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja g#ówna i!3!à la carte, 5!barów.
Ultra All Inclusive 
 '  $niadanie 
 ' obiad
 ' kolacja
 ' pó(ny posi#ek
 ' lody 

'  lokalne i wybrane importowane napoje 
bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte:
 '  turecka
 ' azjatycka
 ' w#oska

INTERNET
'  WiFi w pokojach i cz&$ciach wspólnych 

bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 '  si#ownia, aerobik
 ' sauna, #a(nia turecka
 '  tenis sto#owy
 ' bilard, rzutki
 '  siatkówka
 '  animacje, dyskoteka
 '  centrum SPA, masa"
 '  salon pi&kno$ci
 '  sporty wodne

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 '  brodzik, zje"d"alnia wodna
 ' zaj&cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 ' plac zabaw
 '  menu dla dzieci w!restauracji
 '  mo"liwo$) wypo"yczenia wózka
 '  #ó"eczko dla dziecka do 2 lat
 ' opiekunka

Przyk%adowy pokój

  ULTRA ALL INCLUSIVE 
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 11 LAT a

LOKALIZACJA: 
Evrenseki, 
5 km od Side, 
ok. 45 km od lotniska w!Antalyi.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2004 r., 
odnowiony w!2019!r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, 3!baseny odkryte, 
4!zje"d"alnie wodne, basen kryty, sale 
konferencyjne, pralnia. Przystosowany  
dla osób niepe#nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysto-"wirowa, 105!m d#ugo$ci, 
certyfikat B#%kitnej Flagi. Parasole, le"aki, 
r%czniki, beach bar.

POKOJE
W!8!budynkach. Wyposa"one w!klimatyzacj%, 
sejf, minibar, TV, #azienk%, balkon/balkon 
francuski.
Typy pokoi:
 &  standardowe dla max 3 os.

&  z #ó"kiem pi%trowym dla max 4 os.
& rodzinne dla max 5 os. 

WY!YWIENIE
 Restauracja g#ówna i!5!à la carte, 6!barów.
Ultra All Inclusive 24h
&  $niadanie, obiad, kolacja, przek'ski, lody, 

pó(ny posi#ek
 &  lokalne napoje bez- i!alkoholowe

Restauracje à la carte:  turecka, w#oska, 
owoce morza, chi)ska, meksyka)ska.

INTERNET
 &  WiFi w!hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 & si#ownia, aerobik,  sauna, #a(nia turecka

& tenis sto#owy, rzutki, bilard, siatkówka 
& 2 korty tenisowe, sporty wodne
 & animacje, dyskoteka, talasoterapia
 & centrum SPA, masa", salon pi%kno$ci

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 & brodzik, plac zabaw
 & animacje i!miniklub dla dzieci 4-11 lat
 & mo"liwo$* wypo"yczenia wózka
 & menu i!krzese#ka dla dzieci w!restauracji
 & #ó"eczko dla dziecka do 2 lat

SUNIS ELITA BEACH  
RESORT HOTEL & SPA

Po!o"ony w#ród zieleni bezpo#rednio przy pla"y. Oferuje szeroki  
wybór atrakcji: baseny, zje"d"alnie, programy animacyjne oraz du"y wybór  
zaj$% sportowych. Na&smakoszy czeka formu!a Ultra All Inclusive 24h.

Przyk%adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 5 OS.

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 15 LAT a

LOKALIZACJA: 
1 km od centrum Kizilagac, 
18 km od Side,
81 km od lotniska w Antalyi.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

121121coralove lato Wi$cej o&hotelu na www.coraltravel.pl

T
U

R
C

JA
 | 

Si
d

e

SUNIS EVREN BEACH 
RESORT HOTEL & SPA

Wysokiej klasy hotel z!wieloma atrakcjami w!swojej ofercie zadowoli 
najbardziej wymagaj"cych Klientów. Idealny wybór dla rodzin z!dzie#mi.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2009 r.  
Na!terenie hotelu restauracje, bary, pralnia, 
2 baseny odkryte i!kryty, 5!zje"d"alni 
wodnych. Przystosowany dla osób 
niepe#nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 
55!m!d#ugo$ci. Parasole, le"aki, r%czniki, 
beach bar. Doj$cie do pla"y promenad&.

POKOJE
W!4!budynkach. Wyposa"one w!klimatyzacj%, 
sejf, TV, zestaw do!parzenia kawy/herbaty, 
minibar, #azienk%, balkon.
Typy pokoi:
 ' standardowe dla max 3 os.
 ' superior dla max 2 os.
 ' rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna i!5!à la carte, 5!barów. 
Ultra All Inclusive 24h
' $niadanie, obiad, kolacja, pó(ny posi#ek , 

przek&ski, lody, 
' lokalne oraz wybrane importowane  

napoje bez- i alkoholowe
' Restauracje à la carte: w#oska, meksyka)ska, 

turecka, owoce morza, lokalna.

INTERNET
 '  WiFi w!hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 ' si#ownia, aerobik, sporty wodne
 ' sauna, #a(nia turecka

' tenis sto#owy, rzutki,  bilard, siatkówka
 ' animacje, dyskoteka, jacuzzi

' centrum SPA,  masa",  salon pi%kno$ci

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 ' brodziki,  2 zje"d"alnie wodne, plac zabaw
 ' zaj%cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 ' krzese#ka dla dzieci w!restauracji
 ' #ó"eczko dla dziecka do 2 lat
 ' mo"liwo$* wypo"yczenia wózka

Przyk%adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT a

LOKALIZACJA: 
8 km od Side,  
60 km od lotniska w!Antalyi.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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DIAMOND ELITE HOTEL & SPA
Cicha, sprzyjaj!ca wypoczynkowi okolica – niedaleko miejscowo"ci Colakli, 
nieca#e 14 km od Side oferuje wypoczynek z dala od zgie#ku miasta. 
Odnajd! si$ tu amatorzy s#onecznych k!pieli i morskiej bryzy oraz spragnieni 
relaksu mi#o"nicy zabiegów dla cia#a i duszy, jakie oferuje hotelowe SPA.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2014!r.
Na!terenie hotelu restauracje, bary, 3!baseny 
odkryte, basen kryty, 2!zje"d"alnie wodne, 
sale konferencyjne, pralnia. Przystosowany 
dla osób niepe#nosprawnych.

PLA!A
300!m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 
50!m d#ugo$ci. Doj$cie do pla"y ulic%. Do 
pla"y kursuje bus hotelowy. Parasole, le"aki, 
r&czniki, beach bar. 

POKOJE
Klimatyzacja, sejf, minibar, TV, #azienka, 
balkon, zestaw do!parzenia kawy/herbaty.
Typy pokoi:
 '  standardowe dla max 3 os.
 '  rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja g#ówna i!2!à la carte, 5!barów.
All Inclusive
'  $niadanie, obiad, kolacja, pó(ny posi#ek, 

 przek%ski, lody
 '  lokalne napoje bez- i!alkoholowe

Restauracje à la carte: owoce morza, turecka.

INTERNET
 '  WiFi w!lobby bezp#atne, w pokojach p#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
'  si#ownia
' aerobik, 
' jacuzzi,  sauna, #a(nia turecka
 '  tenis sto#owy
 ' rzutki,  bilard
 '  animacje,  dyskoteka
 ' sporty wodne
 '  centrum SPA,  masa", salon pi&kno$ci

DODATKOWE INFORMACJE
Hotel tylko dla Go$ci powy"ej 16!roku "ycia.

  ALL INCLUSIVE 
  ZJE)D)ALNIE

  WIFI GRATIS 
  TYLKO DLA DOROS*YCH a

LOKALIZACJA: 
Colakli, 
10 km od Side, 
55 km od lotniska w!Antalyi.

Przyk#adowy pokój

ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi%zany jest 
do zapoznania si& z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost&pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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DIAMOND BEACH HOTEL & SPA
Ciekawa oferta wakacyjna w!bliskiej odleg"o#ci do popularnego kurortu 
Side oraz piaszczystej pla$y, idealna na rodzinny wypoczynek lub w!grupie 
znajomych. Na!dzieci i!doros"ych czekaj% tu atrakcje takie jak zje$d$alnie 
wodne, miniklub oraz programy animacyjne.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2004 r., 
odnowiony w!2010 r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, basen odkryty i!kryty, 
pralnia, sala konferencyjna, 2 zje"d"alnie 
wodne.

PLA!A
250 m od hotelu, prywatna, piaszczysta. 
Parasole, le"aki, r#czniki.

POKOJE
W!4!budynkach. Wyposa"one w!klimatyzacj#, 
sejf, minibar, TV, $azienk#, balkon.
Typy pokoi:
 %  standardowe dla max 4 os.
 %  rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja g$ówna i!2 à!la!carte, 5!barów.
All Inclusive
%  &niadanie, obiad, kolacja, pó'ny posi$ek, 

lody
 %  wybrane lokalne napoje bez- i!alkoholowe

% Restauracje à la carte: &ródziemnomorska, 
turecka. 

INTERNET
 %  WiFi w!lobby bezp$atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 %  si$ownia
 %  tenis sto$owy
 % rzutki
 % bilard 
 % animacje,  dyskoteka

% centrum SPA, masa" 
% jacuzzi,  sauna, $a'nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 %  plac zabaw, brodzik, zje"d"alnia wodna
 %  zaj#cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 %   mo"liwo&( wypo"yczenia wózka
 %  krzese$ka dla dzieci w!restauracji
 %  $ó"eczko dla dziecka do 2 lat

  ALL INCLUSIVE 
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
12 km od Side,  
55 km od lotniska w!Antalyi.

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi*zany jest 
do zapoznania si# z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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TERRACE BEACH  
RESORT HOTEL

Hotel po!o"ony w#pi$knym ogrodzie przy pla"y, gdzie bez ko%ca mo"emy 
si$ opala& i#uprawia& sporty wodne. Dla aktywnych przygotowano wiele 
atrakcji m.in. zje"d"alnie wodne, kort tenisowy czy boiska sportowe. 

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!1990!r., 
odnowiony w!2017!r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, 3!zje"d"alnie 
wodne, sale konferencyjne, basen odkryty. 
Przystosowany dla osób niepe#nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 60!m 
d#ugo$ci, parasole, le"aki, r%czniki, beach 
bar. 

POKOJE
W budynku g#ównym. Klimatyzacja, minibar, 
sejf, balkon, TV, zestaw do!parzenia kawy/
herbaty, #azienka.
Typy pokoi:
 &  standardowe dla max 3 os.
 & rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
 2x restauracja g#ówna i!2!à la carte, 2!bary.
All Inclusive
&  $niadanie, obiad, kolacja,  przek'ski, lody, 
 &  lokalne napoje bez- i!alkoholowe

Restauracje à la carte: $ródziemnomorska, 
turecka.

INTERNET
 & WiFi w!cz%$ciach wspólnych bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 &  kort tenisowy
 & tenis sto#owy
 & rzutki
 & bilard
 & koszykówka, siatkówka
 & sporty wodne
 & aerobik, si#ownia, animacje
 & centrum SPA, masa", #a(nia turecka, sauna

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 &  brodzik, plac zabaw
 & zaj%cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 & menu i!krzese#ka dla dzieci w!restauracji
 & #ó"eczko dla dziecka do 2 lat
 & mo"liwo$) wypo"yczenia wózka

Przyk%adowy pokój

  ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Kumkoy, 
4 km od Side
10 km od Mongak 
60 km od lotniska w!Antalyi.

ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2013!r. 
Na!terenie hotelu restauracje, bary, basen 
kryty i odkryty, 3!zje"d"alnie wodne, pralnia, 
sala konferencyjna. Przystosowany dla osób 
niepe#nosprawnych.

PLA!A
600!m!od hotelu, prywatna, piaszczysta, 
150!m d#ugo$ci. Doj$cie do!pla"y ulic%. 
Do!pla"y kursuje bus hotelowy. Parasole, 
le"aki, r&czniki, beach bar. 

POKOJE
W budynku g#ównym. Klimatyzacja, sejf, mi-
nibar, TV, #azienka, balkon.
Typy pokoi:
 '  standardowe dla max 3 os.
 '  standardowe large dla max 4 os.
 '  rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja g#ówna i!2!à la carte, 4!bary.
All Inclusive
'  $niadanie,  obiad, kolacja, przek%ski
 '  wybrane lokalne napoje bez- i!alkoholowe

Restauracje à la carte:  $ródziemnomorska, 
turecka.

INTERNET
'  WiFi w pokojach, lobby i w cz&$ciach 

wspólnych bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 '  si#ownia, aerobik, kino

'  siatkówka, sporty wodne,  tenis sto#owy, 
pi#ka no"na

'  animacje,  dyskoteka, bilard, rzutki
'  centrum SPA, masa"
'  sauna, #a(nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 ' zaj&cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 '  plac zabaw,  brodzik, zje"d"alnia wodna
 '  menu i!krzese#ka dla dzieci w!restauracji
 '  mo"liwo$) wypo"yczenia wózka
 '  #ó"eczko dla dziecka do 2 lat

TERRACE ELITE RESORT
Na Go!ci czeka tu wiele atrakcji – komfort i styl, blisko!" pla#y 
i turkusowego morza, niepowtarzalne smaki tureckiej i mi$dzynarodowej 
kuchni oraz zespó% animatorów, który nikomu nie pozwoli si$ nudzi". Dla 
osób aktywnych dodatkowym plusem jest bogata oferta sportowa.

Przyk%adowy pokój

  ALL INCLUSIVE 
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Gundogu,
12 km od centrum Side  
52 km od lotniska w!Antalyi.

ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi%zany jest 
do zapoznania si& z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost&pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2017!r.
Na!terenie hotelu restauracje, bary, 3!baseny 
odkryte, basen kryty, pralnia. Przystosowany 
dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
200!m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 
70!m!d"ugo#ci. Parasole, le$aki, r%czniki. 
Doj#cie do!pla$y ulic&. Beach bar.

POKOJE
W budynku g"ównym i!aneksie. 
Wyposa$one w!klimatyzacj%, TV, sejf, 
minibar, zestaw do!parzenia kawy/herbaty, 
"azienk%, balkon.
Typy pokoi:
 '  standardowe dla max 2 os.
 ' suity dla max 2 os.
 ' swim up dla max 2 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i!3!à!la!carte, 5!barów.
All Inclusive 24h
'  #niadanie, obiad, lody, przek&ski, kolacja
 ' wybrane lokalne napoje bez- i!alkoholowe

Restauracje à la carte: turecka, chi(ska, 
w"oska.

INTERNET
 '  WiFi w!hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 '  si"ownia
 ' tenis sto"owy, rzutki
 ' siatkówka
 ' animacje, aerobik
 ' centrum SPA, masa$, sauna, "a)nia turecka
 ' salon pi%kno#ci
 ' sporty wodne

DODATKOWE INFORMACJE
Hotel przyjmuje go#ci powy$ej 16!roku $ycia.

SEADEN VALENTINE 
RESORT & SPA

Hotel tylko doros!ych. Do wyboru kilka restauracji z daniami z ca!ego 
"wiata a przede wszystkim centrum SPA z tradycyjnymi zabiegami  
kosmetycznymi. Aktywni go"cie z pewno"ci# zadowol#  si$ bogat# ofert# 
centrum nurkowego czy sportów wodnych a tak%e boisk sportowych. 

Przyk#adowy pokój

  ALL INCLUSIVE 24H
  WIFI GRATIS

  TYLKO DLA DOROS*YCH

a
LOKALIZACJA: 
4 km od Side, 7 km od Manavgat,  
64 km od lotniska w!Antalyi.

ALL INCLUSIVE 24H 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!1989!r. 
Odnowiony w!2018!r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, basen odkryty, 
3!zje"d"alnie wodne.

PLA!A
150!m od hotelu, prywatna, piaszczysto-
-"wirowa, 150!m d#ugo$ci.Parasole, le"aki, 
r%czniki. 

POKOJE
W!2!budynkach. Wyposa"one w!klimatyzacj%, 
sejf, minibar, TV, #azienk%, balkon.
Typy pokoi:
 &  standardowe dla max 4 os.
 & rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna i 2 à la carte, 5!barów.
All Inclusive 
&  $niadanie, obiad, kolacja, pó'ny posi#ek, 

przek(ski, lody
 & wybrane lokalne napoje bez- i!alkoholowe

Restauracje à la carte: owoce morza, turecka.

INTERNET
 & WiFi w!pokojach, lobby i w cz%$ciach 
wspólnych bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 &  si#ownia, sauna, #a'nia turecka
 & tenis sto#owy, rzutki, siatkówka
 & animacje, dyskoteka, aerobik
 & centrum SPA, masa", salon pi%kno$ci
 & sporty wodne

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 &  brodzik, plac zabaw
 & zaj%cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 & menu i!krzese#ka dla dzieci w!restauracji
 & mo"liwo$) wypo"yczenia wózka
 & #ó"eczko dla dziecka do 2 lat 

ARMAS REGENCY
Po!o"ony w zielonym ogrodzie w miejscowo#ci Titreyengol, w niewielkiej 
odleg!o#ci od prywatnej pla"y oraz tu" przy uliczce pe!nej sklepików, 
barów i restauracji. Hotel zapewni relaks i zapomnienie o codziennych 
troskach doros!ym oraz dzieciom.

Przyk%adowy pokój

  ALL INCLUSIVE 
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 14 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Titreyengol,  
5 km od Side,  
65 km od lotniska w!Antalyi.

ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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KIRMAN SIDEMARIN  
BEACH & SPA

Wytworne wn!trza, zje"d"alnie wodne, animacje oraz ca#a gama zaj!$ 
sportowych sprawiaj%, "e miejsce to jest idealne na wakacje dla rodzin 
z&dzie$mi

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2016!r. 
Na!terenie hotelu restauracje, bary, sala 
konferencyjna, pralnia, sejf w!recepcji, basen 
kryty, basen odkryty, 3!zje"d"alnie wodne.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-"wirowa, 
100!m d#ugo$ci, certyfikat B#%kitnej Flagi. 
Parasole, le"aki, r%czniki, beach bar. 

POKOJE
Klimatyzacja, sejf, minibar, TV, #azienka, 
balkon. 
Typy pokoi:
 &  standardowe dla max 2 os.
 & rodzinne dla max 5 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja g#ówna i!3!à la carte, 5!barów.
Ultra All Inclusive 
&  $niadanie, obiad, kolacja, pó'ny posi#ek, 

lody,  przek(ski
 &  lokalne napoje bez- i!alkoholowe

Restauracje à la carte: azjatycka, turecka, 
$ródziemnomorska.

INTERNET
 & WiFi w!cz%$ciach wspólnych bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 & si#ownia, aerobik,  kort tenisowy, rzutki
 & tenis sto#owy, bilard, kr%gle, koszykówka
 & siatkówka, pi#ka no"na, sporty wodne
 & animacje, dyskoteka
 & salon pi%kno$ci, centrum SPA i!talasoterapii
 & masa", #a'nia turecka, sauna

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 &  brodzik, plac zabaw, zje"d"alnia wodna
 & zaj%cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 & maxiklub dla dzieci 13-18 lat
 & menu i!krzese#ka dla dzieci w!restauracji
 & #ó"eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przyk%adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 

  ULTRA ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA)Y
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 5 OS.

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 10 LAT a

LOKALIZACJA: 
5 km od Side,  
10 km od Manavgatu,  
ok. 60 km od lotniska w!Antalyi.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2006!r., 
odnowiony w!2019!r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, 
pralnia, basen kryty, 3!baseny odkryte, 
4!zje"d"alnie wodne. Przystosowany dla 
osób niepe#nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 110!m 
d#ugo$ci, certyfikat B#%kitnej Flagi, parasole, 
le"aki, r%czniki, beach bar. 

POKOJE
W 21 budynkach. Wyposa"one w klimatyzacj%, 
sejf, minibar, TV, #azienk%, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, balkon
Typy pokoi:
 &  standardowe dla max 3 os.
 & rodzinne dla max 4 os.
 & lake house dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna i 3!z!przek'skami 
i!6!à la carte, 9!barów.
Ultra All Inclusive 24h
&  $niadanie, obiad, kolacja, pó(ny posi#ek, 

przek'ski, lody
 & wybrane lokalne napoje bez- i!alkoholowe

Restauracje à la carte: w#oska, chi)ska, 
owoce morza, meksyka)ska, turecka, 
barbecue.

INTERNET
 & WiFi w!hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 & rzutki, koszykówka, kr%gle, siatkówka
 & si#ownia, aerobik, sporty wodne
 & sauna, #a(nia turecka, jacuzzi
 & dyskoteka, kino, animacje
 &  tenis sto#owy, cymbergaj, bilard
 & centrum SPA, masa", salon pi%kno$ci

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 &  3 brodziki, plac zabaw, zje"d"alnie wodne
 & zaj%cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 & menu i!krzese#ka dla dzieci w!restauracji
 & #ó"eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka
 & mo"liwo$* wypo"yczenia wózka

SUNIS KUMKOY BEACH 
RESORT HOTEL & SPA

Ten pi!ciogwiazdkowy hotel to wymarzone miejsce na wakacje nie tylko 
dla par, ale równie" dla rodzin z#dzie$mi. Baseny ze zje"d"alniami, prywatna 
pla"a, bogaty wachlarz rozrywek, to tylko niektóre zalety tego obiektu.

Przyk%adowy pokój

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 15 LAT a

LOKALIZACJA: 
4 km od centrum Side,
9 km od Manavgat,
60 km od lotniska w!Antalyi.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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MAYA WORLD HOTEL
Po!o"ony z#dala od zgie!ku miasta, niedaleko pla"y hotel to idealne 
miejsce na wakacyjny wypoczynek. Baseny, zje"d"alnie oraz ciekawe 
zaplecze sportowo-rekreacyjne to przepis na udane wakacje. 

Przyk!adowy pokój

  ALL INCLUSIVE 
  ZJE!D!ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Titreyengol,  
5 km od Side,  
65 km od lotniska w"Antalyi.

ALL INCLUSIVE 
HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w"2013r., 
odnowiony w"2016"r. Na"terenie hotelu 
restauracje, bary, sala konferencyjna, pralnia, 
basen kryty, 2"baseny odkryte, 2"zje#d#alnie 
wodne.

PLA#A
400"m od hotelu, prywatna, piaszczysto-
#wirowa, 50"m d$ugo%ci. Parasole, le#aki, 
r&czniki. Doj%cie do pla#y promenad', 
beach bar.

POKOJE
Klimatyzacja, sejf, minibar, TV, $azienka, 
balkon.
Typy pokoi:
 (  standardowe dla max 3 os.
 ( rodzinne dla max 4 os.

WY#YWIENIE
Restauracja g$ówna i à la carte, 5"barów
All Inclusive 
(  %niadanie, obiad, kolacja, przek'ski, lody, 

pó)ny posi$ek
 ( wybrane lokalne napoje bez- i"alkoholowe

Restauracje à la carte: owoce morza/turecka.

INTERNET
 ( WiFi w"hotelu bezp$atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 (  si$ownia, sauna, $a)nia turecka
 ( kort tenisowy
 ( tenis sto$owy, rzutki, siatkówka
 ( animacje, dyskoteka, aerobik
 ( centrum SPA, masa#
 ( sporty wodne

Z"MY$L% O"DZIECIACH
 (  2 brodziki, plac zabaw
 ( zaj&cia w"miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 ( krzese$ka dla dzieci w"restauracji
 ( $ó#eczko dla dziecka do 2 lat 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si& z"Warunkami Imprez Turystycznych 
dost&pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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ASKA SIDE GRAND PRESTIGE 
HOTEL & SPA

Dogodna lokalizacja, blisko!" lasów piniowych i szerokiej pla#y. Idealne 
warunki do wypoczynku. Baseny z 5 zje#d#alniami wodnymi, sporty wodne 
i!program animacyjny sprawi$, #e wakacje w tym hotelu b%d$ niezapomniane.

Przyk!adowy pokój

  ALL INCLUSIVE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
6 km od Manavgat, 
7 km od centrum Side, 
69 km od lotniska w Antalyi.

ALL INCLUSIVE 

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!1990!r., 
odnowiony w!2019!r. Na!terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, 
pralnia, basen odkryty, 2!zje"d"alnie 
wodne. Przystosowany dla osób 
niepe#nosprawnych.

PLA#A
200 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-
"wirowa, 500!m d#ugo$ci, certyfikat B#%kitnej 
Flagi. Doj$cie do pla"y promenad&, parasole, 
le"aki, r%czniki, beach bar. 

POKOJE
W budynku g#ównym. Wyposa"one 
w klimatyzacj%, sejf, minibar, TV, #azienk%, 
balkon
Typy pokoi:
 '  standardowe dla max. 3 os.
 ' suity rodzinne dla max. 5 os.
 ' rodzinne dla max. 4 os.

WY#YWIENIE
Restauracja g#ówna, 4 à la carte, 6 barów.
All Inclusive
'  $niadanie, obiad, kolacja, pó(ny posi#ek, 

przek&ski, lody
 ' lokalne napoje bez- i!alkoholowe

Restauracje à la carte: turecka, w#oska, 
meksyka)ska, owoce morza.

INTERNET
 ' Wi-Fi w lobby bezp#atne
 ' Wi-Fi w pokojach p#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 ' 2 kort tenisowe, tenis sto#owy, rzutki
 ' koszykówka, siatkówka, bilard
 ' aerobik, si#ownia, sporty wodne
 ' animacje, dyskoteka
 ' centrum SPA, salon pi%kno$ci, sauna
 ' masa", jacuzzi, #a(nia turecka

Z"MY$L% O"DZIECIACH
 '  brodzik, plac zabaw, zje"d"alnia wodna
 ' zaj%cia w!miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 ' menu i!krzese#ka dla dzieci w!restauracji
 ' #ó"eczko dla dziecka do 2 lat
 ' mo"liwo$* wypo"yczenia wózka

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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BELEK

134 XANADU RESORT HOTEL 5 X X X X 2-12

138 XANADU FANCYLAND X X

140 GRANADA LUXURY BELEK  5 X X X 2-13

142 GURAL PREMIER BELEK 5 X X X X 2-12

143 GLORIA GOLF RESORT 5 X X X X 2-13

144
THE LAND OF LEGENDS " KINGDOM 
HOTEL

5 X X X 2-12

146 SUSESI LUXURY RESORT 5 X X X X 2-12

147 ELA QUALITY RESORT BELEK 5 X X X X 2-12

148 GLORIA SERENITY RESORT 5 X 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 2-7 2-7

151 ADAM & EVE ADULTS ONLY 5 X X X X ADULT ONLY

152 PAPILLON ZEUGMA RELAXURY 5 X X X X 2-13

153 SPICE HOTEL & SPA 5 X X X X 2-12

154 CRYSTAL WATERWORLD RESORT&SPA 5 X X X X 2-12

155
ALVA DONNA EXCLUSIVE HOTEL 
& SPA

5 X X X X 2-12

156 AYDINBEY QUEENS PALACE & SPA 5 X X X 2-13 2-13

157 KIRMAN BELAZUR RESORT & SPA 5 X X X X 2-10

Karadayi

Bo&azkent

Xanadu Resort Hotel

Calista Luxury Resort

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

Alva Donna Exclusive Hotel & Spa

Crystal Waterworld Resort & Spa
Kirman Belazur Resort & Spa

Kadriye

The Land Of Legends - Kingdom Hotel

Granada Luxury Belek

Papillon Zeugma  
Relaxury

M o r z e  ! r ó d z i e m n e

BELEK

Aydinbey Queens Palace & Spa

Pi!kne sosnowe lasy, eleganckie hotele 
wysokiej klasy, obs"uga na najwy#szym 
poziomie, ci$gn$ce si! kilometrami pola 
golfowe oraz piaszczyste pla#e,  
to sk"adowe b"ogiego wypoczynku, 
które znajdziecie w%najbardziej 
ekskluzywnym z%kurortów Riwiery 
Tureckiej - Belek.

133133coralove lato

NAJWI!KSZE ATRAKCJE

�z Pozosta!o"ci staro#ytnych miast 
Aspendos i$Perge

�z Wodospad Kursunlu

�z Najwi%kszy na$Riwierze Tureckiej park 
rozrywki – The Land of Legend Theme 
Park

�z Idealne miejsce na nauk% i$doskonalenie 
gry w$golfa, kilometry zielonych pól 
golfowych

�z Hotele na li"cie NAJ

�z Pla#e z$certyfikatem B!%kitnej Flagi

�z &wietna baza wypadowa do zwiedzania 
Antalyi, Aspendos czy Perge

Belek najbardziej zielony i$naj-
bardziej luksusowy region Riwie-
ry Tureckiej. To niekwestiono-
wana stolica golfa w$Turcji, bo tu 
w!a"nie s' kilometry fantastycz-
nych pól golfowych i$doskona!ej 
infrastruktury dla golfiarzy. Mia-
sto w$ci'gu wieków znajdowa!o 
si%$pod ró#nymi wp!ywami. 

 DO"WIADCZ LUKSUSU

Kolejni gospodarze – Grecy, 
Rzymianie, Turcy seld#uccy i$Bi-
zantyjczycy – zostawiali trwa!y 
"lad przede wszystkim w$ar-
chitekturze. Liczne budowle 
z$okresu Imperium Rzymskiego 
s' do dzi" ch%tnie zwiedzane 
przez turystów. 
Belek to równie# raj dla mi!o-
"ników wodnych szale(stw. 
Ponad 40 wodnych zje#d#al-
ni, kompleks basenów, w$tym 
basen ze sztuczn' fal' i$basen 
z$fal' do surfingu, a$do tego 
wodny roller coaster i$za-
chwycaj'cy „Animal Park” b%-
d'cy domem dla tysi%cy naj-
pi%kniejszych stworze( Morza 
&ródziemnego - zobaczysz 
w$najwi%kszym Aqua Parku na 
Riwierze Tureckiej - „The Land 
of Legends”. Tego nie da si% 
opisa), to trzeba prze#y)!

Belek
ROZRYWKA | HISTORIA | NATURA
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HIGH CLASS 
ALL INCLUSIVE 24H 

XANADU RESORT HOTEL
Elegancki kurort po!o"ony w malowniczej scenerii piniowego Lasu. 
Teren podzielony jest na stref# animacyjn$ oraz relaksacyjn$ a urokliwa 
pla"a i krystaliczne morze przyci$gaj$ spragnionych szumu morza. 
Przestrze% i ró"norodno&' miejsc powoduje, "e ka"dy znajdzie tu swoje 
miejsce na odpoczynek taki jak lubi. Na dzieci za& czeka mnóstwo 
atrakcji w Fancyland pod opiek$ polskich animatorów. Xanadu Resort  
Hotel to miejsce, gdzie si# powraca.

  HIGH CLASS ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA!Y
  ZJE!D!ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 6 OSÓB 

b
GRATIS  
POBYT W!HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
6 km od Belek, 
40 km od lotniska w"Antalyi, 

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2000 r. 
Usytuowany na powierzchni 150 000 m2. 
Cz#$ciowo odnowiony w 2018 r. Na terenie 
hotelu restauracje, bary, sale konferencyjne, 
pralnia, basen kryty, 3 baseny odkryte, 
9 zje%d%alni w tym w Fancyland: 3 dla dzieci 
4-7 lat, 3 dla dzieci 8-16 lat. Równie% dla 
doros&ych i dzieci:  Kamikadze od 16 lat, Tube 
Slide od 12 lat, Twister od 9 lat, basen kryty. 
Przystosowany dla osób niepe&nosprawnych.

PLA"A
Przy hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysto-%wirowa, 415 m d&ugo$ci, 
certyfikat B&#kitnej Flagi. Pomi#dzy hotelem 
a pla%' przep&ywa rzeka – przej$cie przez 
mostek. Parasole, r#czniki, le%aki, pawilony, 
beach bar. Zadaszony plac zabaw dla dzieci. 
Pla%a podzielona na stref# dla rodzin 
z dzie(mi, stref# dla doros&ych 16+ i stref# 
z pawilonami pla%owymi.

POKOJE
W budynku g&ównym, 12 bungalowach 
i w 2 willach prezydenckich. Wyposa%one 
w klimatyzacj#, sejf, minibar, balkon, zestaw 
do parzenia kawy/herbaty, TV, &azienk#.
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.
) presidential villa max 6 os.

WY"YWIENIE
Restauracja g&ówna, restauracja Olivia 24h, 

7 à la carte, 11 barów.
High Class All Inclusive 24h
) $niadanie, obiad, kolacja, pó*ny posi&ek, 

przek'ski, lody, brunch, piknik, $wie%o 
wyciskane soki, menu dla dzieci.

) lokalne i wybrane importowane napoje 
bez- i alkoholowe

) Restauracje à la carte: w&oska, turecka, 
tureckie $niadanie, meksyka+ska, rybna, 
francuska, chi+ska.

INTERNET
) WiFi w hotelu i na pla%y bezp&atne

AKTYWNIE I!ANIMACYJNIE
) centrum SPA, sauna, &a*nia turecka, masa%
) si&ownia, aerobik, joga, stretching
) koszykówka, siatkówka, pi&ka no%na, 

badminton 
) tenis sto&owy
) 2 korty tenisowe
) rzutki, bilard, cymbergaj, kr#gle
) &ucznictwo, sporty wodne 
) 18 - do&kowe pole golfowe do trenowania
) animacje, kino, dyskoteka

Z!MY#L$ O!DZIECIACH
)  polskoj#zyczny animator 1.05-30.09.20 r.
) zaj#cia w miniklubie dla dzieci 4-16 lat
) sala zabaw, sypialnia dla maluchów, brodzik 

ze zje%d%alni' dla dzieci 0-3 lat
) Fancyland, a w nim place zabaw, 

minilunapark, adventure park, baseny, 
zje%d%alnie, kino i wiele innych atrakcji

) menu i krzese&ka dla dzieci w restauracji 
oraz kids corner

) mo%liwo$( wypo%yczenia wózka
) opiekunka, &ó%eczko dla dziecka do 2 lat

Fancyland - wyj!tkowy "wiat dziecka
na 5 500 m2, czytaj wi#cej na 138-139 str.

Polskie
animacje
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Przyk!adowy pokój odnowiony w"2018

Cz!"# relaksacyjna z$basenem i$bungalo-
wami po"ród piniowego lasu – miejsce dla 
szukaj%cych wypoczynku w$ciszy zak&ócanej 
jedynie "piewem ptaków.

I tylko cisza, i tylko relaks, i tylko zapach lasu i !piew 
ptaków Poczujesz si" tu niczym w ,,tajemniczym 
ogrodzie’’, a pokoje w niskich bungalowach  powoduj#, 
$e jeste! wci#$ blisko natury. Du$y basen relaksacyjny 
z brodzikiem pozwoli och%odzi& si" w upa%. Przy basenie 
,,secret bar’’, wi"c na miejscu masz te$ napoje, snacki 
oraz nieodzown# tureck# herbat" i ayran. Lubi#cym 
biesiadowanie i grillowanie polecamy organizowane tu 
,,garden party’’. Zajrzyj te$ do Shang Du Spa, które jest 
istnym sanktuarium spokoju i relaksu, a profesjonalne 
zabiegi odzwierciedlaj# podró$ po Jedwabnym Szlaku. 
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Cz!"# hotelowa przy budynku g$ównym z%basenami, 
animacjami i%restauracjami – miejsce dla tych, którzy 
chc& by# w%samym "rodku wakacyjnego rwetesu.

Budynek g!ówny zaprojektowany tak, by cz"#$ pokoi by!a z pi"knym 
widokiem na morze i rzek" Acis lub na las. Dwa du%e baseny, jeden na 
spokojne pop!ywanie i relaks w jacuzzi. Drugi z urozmaiconym pro-
gram animacji sportowych w ci&gu dnia. Tu% obok dzieci"cy 
Fancyland. W tej cz"#ci hotelu zlokalizowane s& te% restauracje, snack 
bary, tureckie gozleme. Wieczorem za# smakosze maj& do wyboru 
ró%norodne restauracje a’la carte a na dobr& noc show w amfiteatrze. 
Show, którego nie mo%na przegapi$, bo przygotowy wane s& przez 
profesjonalistów, w pi"knej oprawie scenograficznej i muzycznej.

Poczujesz si! tu jak w"domu, dzi!ki:
' polskiej quest relation w hotelu
' umieszczonym w pokojach i na terenie hotelu informacjom 
 w j"zyku polskim
' polskim animacjom dla dzieci
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Za górami, za lasami, w!zielonej dolinie, 
w!regionie Belek, gdzie przejrzyste wody 
rzeki Acisu spotykaj" si# z! b$#kitem 
Morza %ródziemnego le&y bajkowa kraina 
niezapomnianej zabawy – FANCYLAND 
w!samym sercu hotelu Xanadu Resort Hotel.

Mali wakacjowicze mog" tu „biega', 
skaka', lata', p$ywa', w!ta(cu, w!ruchu 
wypoczywa'”, bo miejsce to zosta$o 
stworzone z!my)l" o!nich. 
Ca$y ten )wiat podzielony jest dla dzieci 
w!zale&no)ci od wieku:
• dla maluchów 0-3 lat
• dla )redniaków 4-7 lat
• dla nastolatków 8-16 lat
Ka&da z!grup ma swój klub animacyjny
z!odpowiednimi dla ich wieku atrakcjami.

Co tu na Was czeka?
• AQUAPARK ze zje&d&alniami dla dzieci
 od 4 do 7 lat oraz od 8 do 16 lat.

• ADVENTURE PARK z!parkiem linowy
 )ciank" wspinaczkow", na której mo&na
 poczu' si# jak Spider-Man

• TRAMPOLINA

• MINILUNAPARK z!karuzel", kolejka

• FRESH PARK z!wodnymi pistoletami

• PLAC ZABAW Z!HU%TAWKAMI

• BRODZIK DLA NAJM*ODSZY

• STUDIO MUZYCZNE gdzie M$ode
 Gwiazdy Muzyki mog" nagra' swoj"
 pierwsz" w!&yciu p$yt# demo

• KINO, równie& bajki po polsku jako
 pomys$ dla tych, którzy chc" schowa'
  si# przed s$o(cem w!samo po$udnie

• MINIDISCO wieczorami

W!mini klubie Fancyland niemal ca$y 
czas jest wrzawa i!zabawa, bo grupa 
mi#dzynarodowych animatorów, w!tym 
równie& z!Polski, wci"& organizuje dzieciom 
zaj#cia, zabawy, gry planszowe, zawody 
sportowe a!nawet teatrzyki.

High Class All Inclusive te& jest tu dost#pne 
- w!Kids Fancysnack. 

Bezpiecze!stwo
Na wi#kszo)ci terenu rozci"gni#te jest 
zadaszenie przeciws$oneczne.
O!po)cierane kolana te& nie ma obaw, bo 
teren zabaw wy$o&ony jest gumowymi 
matami. Baseny ze zje&d&alniami otoczone 
s" drewnianymi p$otkami, wi#c nikt nie 
wejdzie i!nie wyjdzie niezauwa&ony. Ze 
wzgl#dów bezpiecze(stwa dzieci poni&ej 
4 lat mog" przebywa' w!klubie tylko pod 
opiek" rodzica/opiekuna. 

XANADU RESORT HOTEL

Rodzaj i program aktualnych atrakcji mo&e zmienia' si# 
na bie&"co. Atrakcje dost#pne s" w okre)lonych dniach 
i godzinach.

FRESH PARK

ADVENTURE PARK

BAJKOWA KRAINA ZABAW
NA 5500 m2

BAJKOWA KRAINA ZABAW
NA 5500 m2

Polskie
animacje

A wszystko to pod bacznym okiem
polskiego animatora, który dost#pny
jest w hotelu 1.05-30.09.20 
dla grupy wiekowej 4-16 lat.

STUDIO MUZYCZNE
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Mnóstwo 
przestrzeni 

i!mo"liwo#ci 
sp$dzania czasu,

w!hotelu!

ZJE%D%ALNIE WODNE

MINILUNAPARK

GRY PLANSZOWE

KLOCKI

STREFA NAJM&ODSZYCH

ZJE%D%ALNIE WODNE
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GRANADA LUXURY BELEK 
Hotel dla fanów wodnego szale!stwa. Baseny, kolorowe zje"d"alnie, 
ogromny teren oraz bogata oferta sportowa i#rekreacyjna to przepis  
na udane wakacje. 

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2017 r.  
Na terenie hotelu restauracje, bary, pralnia, 
sala konferencyjna, 2 baseny kryte, baseny 
odkryte, aquapark. Przystosowany dla osób 
niepe!nosprawnych.

PLA!A
1 km od hotelu, prywatna, piaszczysta,  
80 m d!ugo"ci, le#aki, r$czniki, pawilony, 
beach bar. Doj"cie do pla#y ulic% lub dojazd 
busem hotelowym.

POKOJE
W budynku g!ównym i w aneksach. 
Wyposa#one w klimatyzacj$, TV, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
!azienk$, balkon.
Typy pokoi:
&  ekonomiczne dla max 3 os.

& standardowe dla max 4 os.
& rodzinne dla max 4 os.
& rodzinne deluxe dla max 5 os.
& rodzinne lake house dla max 4 os.
& wille dla max 7 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g!ówna, i 4 à la carte, 12 barów.
Ultra All Inclusive 24h 
& "niadanie, obiad, pó'ny posi!ek, kolacja, 

przek%ski, lody, 
& lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  Steak House, 
mi$dzynarodowa, "ródziemnomorska/ 
owoce morza, lokalna.

INTERNET
&  WiFi w hotelu bezp!atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
&  si!ownia, aerobik
& sauna, !a'nia turecka, jacuzzi
& koszykówka, siatkówka
& pi!ka no#na, kr$gle, bilard
& tenis sto!owy, rzutki
& animacje, dyskoteka, kino
& centrum SPA, masa#, salon pi$kno"ci
& kort tenisowy, minigolf

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
&  polskoj$zyczny animator 15.06-14.09.20 r.
& zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
& 4 brodziki, plac zabaw, lunapark
& 6 zje#d#alni wodnych
& wypo#yczalnia wózków
& menu i krzese!ka dla dzieci w restauracji 
& !ó#eczko dla dziecka do 2 lat

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  ZJE(D(ALNIE
  WIFI GRATIS  
  POKOJE DLA 7 OSÓB
  LUNAPARK

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA:  
Belek, 
33)km od lotniska w)Antalyi.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

Polskie
animacje

Przyk%adowy pokój
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GURAL PREMIER BELEK
Luksusowy kompleks otoczony palmowym ogrodem z!rewelacyjnym 
widokiem na lazur Morza "ródziemnego. Doceniany za wysoki standard, 
ciekaw# formu$% family i!bogaty program animacji. Znakomity wybór 
menu, tradycyjne specja$y tureckie b%d# dope$nieniem szcz%&cia.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*HV, otwarty w 1997 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sejf w recepcji, pralnia, 
2 baseny odkryte, aquapark (16 zje!d!alni) 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych

PLA!A
Przy hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysta, 250 m d"ugo#ci, certyfikat 
B"$kitnej Flagi. Parasole, le!aki, r$czniki, 
pawilony, beach bar.

POKOJE
W 22 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj$, 
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
"azienk$, TV, balkon.
Typy pokoi:
% deluxe dla max 3 os.
% rodzinne superior deluxe dla max 4 os.
% suity prezydenckie pool dla max 6 os.
% rodzinne pool deluxe dla max 4 os.
% deluxe superior dla max 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 3 à la carte, 12 barów.
Premier Ultra All Inclusive 
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, 

przek'ski, lody
% lokalne i wybrane importowane napoje 

bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: w"oska, turecka, 
owoce morza.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% si"ownia, aerobik, sporty wodne
% tenis sto"owy, minigolf, rzutki, cymbergaj
% siatkówka, pi"ka no!na 
% animacje, dyskoteka
% 8 kortów tenisowych 
% centrum SPA, salon pi$kno#ci, masa!, 

sauna, "a&nia turecka 

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
% plac zabaw, brodzik 
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% mo!liwo#( wypo!yczenia wózka
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przyk%adowy pokój

PREMIER ULTRA 
ALL INCLUSIVE 

  PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA)Y
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 6 OSÓB 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Kadriye, 
1 km od Belek,
35 km od lotniska w*Antalyi.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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GLORIA GOLF RESORT
Luksusowy hotel dla wymagaj!cych Klientów. Otoczony zieleni!, 
po"o#ony nad szerok! piaszczyst! pla#!. Na doros"ych Go$ci czekaj!  
tu liczne atrakcje: pole golfowe, kompleks basenów i%zje#d#alni wodnych, 
centrum SPA oraz rozbudowane zaplecze sportowo-rozrywkowe.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1997 r., 
odnowiony w 2008 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, pralnia,  
basen kryty, 3 baseny odkryte, aquapark 
(11 zje!d!alni). Przystosowany dla osób 
niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysta, 500 m d"ugo#ci, certyfikat 
B"$kitnej Flagi. Parasole, le!aki, r$czniki, 
pawilony, beach bar.

POKOJE
W 11 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj$, 
sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, minibar, 
TV, "azienk$, balkon.
Typy pokoi: 
% standardowe dla max 3 os.
% suity dla max 4 os.
% suity rodzinne dla max 5 os.
% wille dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 5 à la carte, 7 barów.
All Inclusive Special 24h
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, 

przek'ski, lody
% lokalne oraz wybrane importowane napoje 

bez- i alkoholowe, 
Restauracje à la carte: 2 mi$dzynarodowe, 
hiszpa(ska, w"oska, grecka.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% 4 korty tenisowe, tenis sto"owy, rzutki
% koszykówka, siatkówka, bilard
% pi"ka no!na, kr$gle, sporty wodne
% aerobik, si"ownia, sauna, "a&nia turecka
% animacje, dyskoteka, kino
% centrum SPA, masa!, salon pi$kno#ci

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% 5 brodzików, 5 zje!d!alni wodnych
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-17 lat
% plac zabaw, opiekunka
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat
% mo!liwo#) wypo!yczenia wózka

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE 
SPECIAL 24H 

  ALL INCLUSIVE SPECIAL 24H 
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
7 km od Belek, 
40 km od lotniska w+Antalyi. 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z+Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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THE LAND OF LEGENDS 
KINGDOM HOTEL 

Unikalne miejsce, które !"czy w#sobie wszystkie aspekty wakacji – zabaw$, 
wygod$ i#luksus, zaskoczenie i#wra%enie! To elegancki hotel z#obs!ug" 
na &wiatowym poziomie. Bajecznie urz"dzone pokoje pe!ne fantazji 
i#udogodnie' zapewniaj" komfortowe zakwaterowanie, stanowi"c 
po!"czenie komfortu i#wygody pi$ciogwiazdkowego hotelu z#luksusem. 
Wyj"tkowo&ci dodaj" niezliczone atrakcje ,,The Land of Legends’’. 

Przyk!adowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna BRAK, otwarty w 2016 r.  
Na terenie hotelu restauracje, bary, sejf 
w recepcji, pralnia, basen kryty. Do hotelu 
przylega park rozrywki „The Land of Legends. 
Go!cie hotelu mog" bezp#atnie korzysta$ 
z wybranych atrakcji parku oraz kompleksu 
basenów odkrytych. Przystosowany dla osób 
niepe#nosprawnych.

PLA"A
9 km od hotelu, prywatna, pomost, piaszczysta, 
700 m d#ugo!ci, doj!cie do pla%y ulic" lub 
dojazd bezp#atnym busem hotelowym. 
Parasole, le%aki, r&czniki, beach bar, pawilony.

POKOJE
W budynku g#ównym. Wyposa%one 
w klimatyzacj&, sejf, minibar, TV, #azienk&, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, balkon.

Typy pokoi:
' deluxe dla max 4 os.
' deluxe connected dla max 7 os.
' junior suity dla max 6 os.
' suity rodzinne dla max 6 os.
' suity grand dla max 5 os.
' suity terrace dla max 5 os.
' suity kingdom dla max 6 os.

WY"YWIENIE
Restauracja g#ówna i 3 à la carte, 8 barów.
All Inclusive
' !niadanie, obiad, przek"ski, 
' lody, kolacja
' napoje lokalne bez- i alkoholowe
Tylko #niadania 
$niadanie i%obiadokolacja
Restauracje à la carte:  liba(ska, w#oska, 
mi&dzynarodowa/owoce morza.

INTERNET
'  WiFi w hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I%ANIMACYJNIE
' si#ownia, sporty wodne
' animacje
' sauna, centrum SPA, masa%
' salon pi&kno!ci
' #a)nia turecka

Z%MY$L& O%DZIECIACH
' brodzik, plac zabaw
' zje%d%alnie wodne
' zaj&cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
' menu i krzese#ka dla dzieci w restauracji
' opiekunka
' #ó%eczko dla dziecka do 2 lat
' mo%liwo!$ wypo%yczenia wózka

ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 7 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W%HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
1 km od Kadriye,  
7 km od Belek,  
27 km od lotniska w Antalyi.

145145coralove lato Wi&cej o+hotelu na www.coraltravel.pl

T
U

R
C

JA
 | 

B
e

le
k

Czeka tu na Pa!stwa wyj"tkowe wodne szale!stwo  
–ponad 40 zje#d#alni, sp$yw „szalon" rzek"”, rozleg$y 
kompleks basenów, wodny roller coaster 
znajduj"cy si% 43 metry nad ziemi" i&p%dz"cy 83 km/h – 
adrenalina gwarantowana! Do tego kino 5D, Animal 
Park – b%d"cy domem dla tysi%cy najpi%kniejszych 
stvworze! Morza 'ródziemnego, w&tym równie# 
tropikalnych ryb i&delfinów, które podziwia( mo#na 
podczas podwodnego safari oraz niezapomniane 
show z&udzia$em delfinów i&lwa morskiego – uroczej 
Panny Silvy. Tego si% nie da opisa(, to trzeba prze#y(!

Najwi!kszy na Riwierze Tureckiej 

PARK ROZRYWKI
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ELA QUALITY RESORT BELEK
Elegancki, usytuowany przy piaszczysto-!wirowej pla!y. Przestronny, 
pe"en ogrodów teren pozwala si# zrelaksowa$. Mo!na by$ w%samym sercu 
rozrywek i%animacji lub wypoczywa$ w%zacisznym, kameralnym miejscu. 
Hotel szczególnie dedykowany jest rodzinom z%dzie$mi.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2007 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, 
pralnia, basen kryty, 5 basenów odkrytych, 
5 zje!d!alni wodnych. Przystosowany dla 
osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysto-!wirowa, 270 m d"ugo#ci. 
Parasole, le!aki, r$czniki, pawilony.

POKOJE
W 26 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj$, 
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
"azienk$, TV, balkon.
Typy pokoi: 
% standardowe dla max 4 os.
% rodzinne dublex dla max 5 os.
% suity dla max 5 os.
% honeymoon dla max 2 os.
% Lake House dla max 5 os.
% wille dla max 10 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 7 à la carte, 12 barów.
Ultra All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, 

przek'ski, lody
% lokalne i wybrane importowane napoje 

bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: turecka, francuska, 
w"oska, meksyka(ska, azjatycka, lokalna, 
#ródziemnomorska.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% si"ownia, koszykówka, siatkówka, badminton, 

squash, pi"ka no!na, sporty wodne
% tenis sto"owy, rzutki, bilard, kr$gle, minigolf
% 4 korty tenisowe
% aerobik, si"ownia
% dyskoteka, kino, animacje
% salon pi$kno#ci, talasoterapia centrum SPA, 

masa!, sauna, "a&nia turecka, jacuzzi 

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% zaj$cia w klubach dla dzieci 4-17 lat
% plac zabaw, 4 brodziki, 4 zje!d!alnie wodne
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% mo!liwo#) wypo!yczenia wózka
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przyk%adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 10 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
2 km od Belek, 
35 km od lotniska, 
45 km od centrum Antalyi.
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2007 r. 
Na terenie hotelu restauracje, bary, sala 
konferencyjna, sejf w recepcji, pralnia, 
2 baseny kryte, 6 basenów odkrytych, 6 
zje!d!alni wodnych. Przystosowany dla osób 
niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysto-!wirowa, 250 m d"ugo#ci, 
certyfikat B"$kitnej Flagi. Parasole, le!aki, 
r$czniki, pawilony, beach bar.

POKOJE
W 6 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj$, 
sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, TV, "azienk$, balkon.
Typy pokoi: 
% deluxe dla max 4 os.
% rodzinne dla max 6 os.
% suity dla max 6 os.
% superior deluxe dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 6 à la carte, 10 barów.
Ultra All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, 

przek'ski, lody
% lokalne napoje bez- i alkoholowe
% wybrane alkohole importowane
Restauracje à la carte: turecka, meksyka(ska, 
w"oska, owoce morza, mi$dzynarodowa, 
azjatycka.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% si"ownia, aerobik
% 2 korty tenisowe, squash, koszykówka, 

siatkówka, pi"ka no!na, tenis sto"owy, rzutki, 
cymbergaj bilard, kr$gle

% animacje, dyskoteka
% centrum SPA, salon pi$kno#ci, masa!, 

sauna, jacuzzi, "a&nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% 4 brodziki, 2 zje!d!alnie wodne
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% mo!liwo#) wypo!yczenia wózka
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

SUSESI LUXURY RESORT 
Miejsce to wyró!nia si" dba#o$ci% o&ka!dy detal, pocz%wszy od komfortowych 
pokoi, poprzez eleganckie tarasy, wypiel"gnowany zielony ogród, 
a!&po&wyrafinowan% kuchni". Dope#nieniem szcz"$cia jest du!y wybór 
basenów, aquapark ze zje!d!alniami oraz bogaty program animacji.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 6 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
2 km od Belek,  
35*km od lotniska w*Antalyi. 
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MAXX ROYAL BELEK  
GOLF RESORT

Elegancki hotel usytuowany bezpo!rednio przy piaszczystej pla"y. Zapewnia 
najwy"szy poziom us#ug dla ca#ej rodziny: minilunapark i$Dino Land dla 
dzieci oraz bogaty pakiet zabiegów relaksacyjnych w$SPA dla doros#ych.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2011 r.  
Na terenie hotelu restauracje, bary, sejf 
w recepcji, sale konferencyjne, pralnia, basen 
kryty, 5 basenów odkrytych, aquapark 
(11 zje!d!alni). Przystosowany dla osób 
niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, pomost, 
300 m d"ugo#ci, certyfikat B"$kitnej Flagi. 
Parasole, le!aki, r$czniki, pawilony, beach bar.

POKOJE
W 28 budynkach. Wyposa!one 
w klimatyzacj$, sejf, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, minibar, "azienk$, TV, balkon.
Typy pokoi:
% suity dla max 6 os.
% suity rodzinne dla max 6 os.
% wille dla max 12 os.

WY!YWIENIE
Restauracje g"ówne i 3 à la carte, 18 barów.
Maxx All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, pó&ny posi"ek, kolacja, 

przek'ski, lody
% lokalne oraz wybrane importowane napoje 

bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: meksyka(ska, 
francuska, tunezyjska.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% si"ownia, aerobik
% tenis sto"owy, bilard, kr$gle, rzutki, golf, 

cymbergaj, sporty wodne
% koszykówka, siatkówka, pi"ka no!na
% 9 kortów tenisowych, lekcje tenisa
% animacje, dyskoteka, kino
% salon pi$kno#ci, centrum SPA, masa!, 

sauna, "a&nia turecka, jacuzzi

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
% minilunapark, Dino Land
% restauracje dla dzieci
% klub dla nastolatków w wieku 13-17 lat
% plac zabaw, 3 brodziki, zje!d!alnie wodne
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% mo!liwo#) wypo!yczenia wózka
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przyk%adowy pokój

MAXX 
ALL INCLUSIVE 24H 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  MAXX ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 12 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
1 km od Belek, 
35 km od lotniska w Antalyi, 
45 km od centrum Antalyi

149149coralove lato Wi$cej o*hotelu na www.coraltravel.pl

T
U

R
C

JA
 | 

B
e

le
k

GLORIA SERENITY RESORT
Marzenia si! spe"niaj# – hotel jest ofert# dla najbardziej wymagaj#cych 
Go$ci. Jest to otoczone zieleni# luksusowe miejsce, gdzie obietnica 
wyj#tkowo$ci, spokoju i%harmonii si! wreszcie spe"nia. Tutaj marzenie 
o%niezwyk"ych wakacjach staje si! rzeczywisto$ci#.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2007 r.  
Na terenie hotelu restauracje, bary, pral-
nia, sale konferencyjne, 2 baseny odkry-
te, basen kryty. Przystosowany dla osób 
niepe!nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, z pomostem, 
piaszczysta, 400 m d!ugo"ci, certyfikat 
B!#kitnej Flagi. Parasole, le$aki, r#czniki, 
pawilony, beach bar.

POKOJE
W budynku i w 99 willach. Wyposa$one 
w klimatyzacj#, sejf, minibar, !azienk#, TV, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, balkon.
Typy pokoi:
% suity dla max 4 os.
% superior dla max 3 os
% wille dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g!ówna i 4 à la carte, 8 barów.
All Inclusive Special 24h
% "niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi!ek, 

przek'ski, lody
% lokalne oraz wybrane importowane napoje 

bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: francuska, japo(ska, 
mi#dzynarodowa, owoce morza.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp!atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% si!ownia, aerobik
% tenis sto!owy, rzutki, kr#gle, bilard, cymbergaj
% 3 korty tenisowe, koszykówka, siatkówka, 

pi!ka no$na, sporty wodne
% animacje, dyskoteka
% salon pi#kno"ci, centrum SPA, masa$, 

sauna, !a&nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% zaj#cia w miniklubie dla dzieci 4-17 lat
% plac zabaw, 2 brodziki
% menu i krzese!ka dla dzieci w restauracji
% mo$liwo") wypo$yczenia wózka
% !ó$eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE 
SPECIAL 24H 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si# z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE SPECIAL 24H 
  PRZY PLA+Y
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
7 km od Belek, 
40 km od lotniska w Antalyi.
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ADAM & EVE ADULTS ONLY
Nowoczesny kompleks po!o"ony na rozleg!ej przestrzeni przy piaszczystej 
pla"y, niedaleko centrum Belek. Ten komfortowy obiekt #wiadczy us!ugi 
na najwy"szym poziomie. Hotel tylko dla doros!ych polecany dla m!odych 
ludzi, spragnionych wieczornych animacji i$dobrej zabawy.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2006 r., 
odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, pralnia, 
basen kryty, baseny odkryte, 4 zje!d!alnie 
wodne. Przystosowany dla osób 
niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-!wirowa, 
pomost, 300 m d"ugo#ci, certyfikat B"$kitnej 
Flagi. Parasole, le!aki, r$czniki, pawilony, 
beach bar.

POKOJE
W budynku g"ównym i w 68 willach. 
Wyposa!one w klimatyzacj$, sejf, minibar, 
zestaw do kawy, herbaty, "azienk$, TV, balkon.
Typy pokoi:
% Design dla max 3 os.
% suity Design dla max 3 os.
% Honeymoon Design dla max 2 os.
% wille dla max 4 os.
% deluxe dla max 2 os.

WY!YWIENIE
2 restauracje g"ówne, 7 à la carte, 7 barów.
Ultra All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, pó&ny posi"ek, kolacja, 

przek'ski, lody
% lokalne napoje bez- i alkoholowe
% Restauracje à la carte: owoce morza, 

turecka, azjatycka, w"oska, 
3 #ródziemnomorskie.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% si"ownia, sauna, jacuzzi, "a&nia turecka
% 4 korty tenisowe, lekcje tenisa, rzutki, 

siatkówka, sporty wodne 
% squash, pi"ka no!na, badminton, 
% tenis sto"owy, bilard, kr$gle
% dyskoteka, animacje, aerobik
% salon pi$kno#ci, centrum SPA, masa! 

DODATKOWE INFORMACJE
Hotel tylko dla doros"ych.

Przyk#adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 
  PRZY PLA)Y
  ZJE)D)ALNIE

  WIFI GRATIS 
  TYLKO DLA DOROS*YCH a

LOKALIZACJA: 
1 km Belek,  
35 km od lotniska w Antalyi.
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CALISTA LUXURY RESORT
Jednen z!najbardziej luksusowych o"rodków wypoczynkowych Calista 
Luxury Resort to miejsce dla najbardziej wymagaj#cych, gdzie unikalna 
architektura spotyka si$ z!wysokiej jako"ci obs%ug# i!wy"mienit# kuchni#.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2007 r. 
Odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sale konferencyjne, 
4 baseny odkryte, 5 zje!d!alni wodnych. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysta, 250 m d"ugo#ci, certyfikat 
B"$kitnej Flagi. Parasole, le!aki, r$czniki, 
pawilony, beach bar.

POKOJE
W 16 budynkach. Wyposa!one 
w klimatyzacj$, "azienk$, sejf, minibar, TV, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, balkon.
Typy pokoi:
% superior dla max 4 os.
% rodzinne dublex dla max 4 os.
% suity dla max 4 os.
% wille dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 5 à la carte, 7 barów.
À la Carte All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, 

przek'ski, lody
% lokalne oraz wybrane importowane napoje 

bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: turecka, brazylijska, 
azjatycka, owoce morza, w"oska.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% si"ownia, aerobik, sporty wodne
% koszykówka, siatkówka
% cymbergaj, bilard, tenis sto"owy, rzutki
% 5 kortów tenisowych, kr$gle
% animacje, dyskoteka, kino
% centrum SPA, masa!, sauna, "a&nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-17 lat
% plac zabaw, 2 brodziki, zje!d!alnia wodna
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% mo!liwo#( wypo!yczenia wózka
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przyk%adowy pokój

Á LA CARTE
ALL INCLUSIVE 24H 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  À LA CARTE ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 7 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
4 km od Kadriye, 
6 km od Belek, 
27 km od lotniska w Antalyi.
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SPICE HOTEL & SPA
Hotel urzeka magi! i"starannym wystrojem, inspirowanym indyjsk! kultur!. 
Bezpo#redni dost$p do pla%y zach$ca do za%ywania k!pieli wodnych 
i"s&onecznych. Liczne atrakcje sprawi!, %e urlop b$dzie niezapomnianym 
czasem zabawy i"wypoczynku w"pi$knej scenerii.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2007 r. 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sejf w recepcji, sale 
konferencyjne, pralnia, basen odkryty, 
5 zje!d!alni wodnych. Przystosowany dla 
osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, pomost, piaszczysto-
!wirowa, 270 m d"ugo#ci, certyfikat B"$kitnej 
Flagi. Parasole, le!aki, r$czniki, pawilony, 
beach bar.

POKOJE
W 25 budynkach. Wyposa!one w klimatyza-
cj$, sejf, minibar, TV, "azienk$, balkon.
Typy pokoi:
% standardowe dla max 3 os.
% suity dla max 5 os.
% rodzinne dla max 5 os.
% wille dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 4 à la carte, 5 barów.
Ultra All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, 

przek'ski, lody
% lokalne oraz wybrane importowane napoje 

bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: w"oska, azjatycka, 
#ródziemnomorska, turecka.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% si"ownia, aerobik
% 4 korty tenisowe
% koszykówka, siatkówka, pi"ka no!na, tenis 

sto"owy, rzutki, kr$gle, sporty wodne
% animacje, dyskoteka, kino
% centrum SPA, masa!, sauna, "a&nia turecka, 

jacuzzi, salon pi$kno#ci

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% zaj$cia w klubach dla dzieci 4-17 lat
% brodzik, 2 zje!d!alnie wodne, plac zabaw
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% mo!liwo#( wypo!yczenia wózka
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przyk%adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
2 km od Belek,
40 km od lotniska w Antalyi.
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PAPILLON ZEUGMA RELAXURY
Ciep!e s!o"ce, zielone bujne ogrody, turkusowe morze – jest tu wszystko, 
czego potrzeba do idealnego urlopu. Ten luksusowy hotel to gwarancja 
wakacji na najwy#szym poziomie. Wysoka jako$% us!ug, przepyszna kuchnia, 
du#a ilo$% atrakcji dla dzieci i dla doros!ych sprawiaj&, #e chce si' tu wraca%.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2002 r. 
Odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sale konferencyjne, 
2 baseny odkryte, 4 zje!d!alnie wodne.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 120 m 
d"ugo#ci, certyfikat B"$kitnej Flagi. Parasole, 
le!aki, r$czniki. 

POKOJE
W 6 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj$, 
sejf, minibar, TV, "azienk$, balkon, zestaw do 
parzenia kawy/herbaty.
Typy pokoi:
% pokoje superior dla max. 4 os.
% junior suity dla max. 4 os.
% pokoje rodzinne dla max. 5 os.
% suity dla max. 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 4 à la carte, 6 barów.
Ultra All Inclusive 24h 
% #niadanie, obiad, kolacja, przek&ski, lody
% napoje bezalkoholowe, lokalne napoje 

alkoholowe
Restauracje à la carte: #ródziemnomorska, 
w"oska, azjatycka, turecka.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% si"ownia, aerobik
% sauna, "a'nia turecka, masa!
% kort tenisowy, tenis sto"owy, rzutki, pi"ka 

no!na, badminton, koszykówka, siatkówka 
% animacje, dyskoteka, sporty wodne
% centrum SPA, salon pi$kno#ci

Z MY#L$ O DZIECIACH
% 2 brodziki, 3 zje!d!alnie wodne, plac zabaw
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat
% mo!liwo#( wypo!yczenia wózka, opiekunka

Przyk%adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
4 km od Belek, 
35 km od lotniska w Antalyi.
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2013 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, basen kryty, 5 
basenów odkrytych, 5 zje!d!alni wodnych. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, pomost, piaszczysto-
-!wirowa, 300 m d"ugo#ci, certyfikat B"$kitnej 
Flagi. Parasole, le!aki, r$czniki, beach bar, 
pawilony. 

POKOJE
W 11 budynkach. Wyposa!one w klimatyza-
cj$, sejf, minibar, TV, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, "azienk$, balkon.
Typy pokoi: 
% standardowe dla max 3 os.
% deluxe dla max. 3 os.
% quadruple dla max. 4 os.
% rodzinne dla max. 5 os.

WY!YWIENIE
4 restauracje g"ówne, 6 à la carte, 9 barów.
Ultra All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, 

przek'ski, lody
% lokalne napoje bez- i  alkoholowe
% wybrane alkohole importowane
Restauracje à la carte: w"oska, owoce morza, 
francuska, mi$dzynarodowa, chi(ska, japo(ska.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% si"ownia, aerobik, kort tenisowy, tenis 

sto"owy, rzutki, kr$gle, bilard, koszykówka, 
siatkówka, pi"ka no!na 
 % animacje, dyskoteka, kino

% centrum SPA, salon piekno#ci, masa!, 
"a&nia turecka, sauna, jacuzzi

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% 3 brodziki, plac zabaw, 3 zje!d!alnie wodne
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka
% mo!liwo#) wypo!yczenia wózka

ALVA DONNA EXLUSIVE 
HOTEL & SPA

Hotel Alva Donna Exclusive charakteryzuje si! oryginaln" architektur" oraz 
doskona#ym po#o$eniem w Belek – Bogazkent w otoczeniu naturalnego 
pi!kna Morza %ródziemnego tu$ przy pi!knej pla$y. 

Przyk%adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
7 km od centrum Belek,  
500 m od Bogazkent,  
40 km od lotniska w Antalyi. 
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CRYSTAL WATERWORLD 
RESORT & SPA

Nowoczesny obiekt zlokalizowany bezpo!rednio przy szerokiej, 
piaszczystej pla"y z#krystalicznie lazurowym morzem. Hotel przyci$ga 
turystów imponuj$cym aquaparkiem.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2013 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
basen kryty, 2 baseny odkryte, aquapark 
(15 zje!d!alni). Przystosowany dla osób 
niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-!wirowa, 
100 m d"ugo#ci, certyfikat B"$kitnej Flagi. 
Parasole, le!aki, r$czniki, beach bar.

POKOJE
W 13 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj$, 
sejf, minibar, TV, "azienk$, balkon.
Typy pokoi:
% standardowe dla max 3 os.
% honeymoon
% terrace dla max 2 os.
% rodzinne dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 6 à la carte, 15 barów.
Ultimate All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, 

przek'ski, lody
% lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: #ródziemnomorska, 
owoce morza, turecka, meksyka(ska, w"oska, 
chi(ska.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% si"ownia, aerobik, sporty wodne
% minigolf, pi"ka no!na, koszykówka, siatkówka
% sauna, "a&nia turecka, jacuzzi
% kort tenisowy, tenis sto"owy, rzutki
% animacje, kino, dyskoteka, bilard, kr$gle
% masa!, centrum SPA, salon pi$kno#ci

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
% plac zabaw, 3 brodziki, zje!d!alnie wodne
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% mo!liwo#) wypo!yczenia wózka
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

ULTIMATE 
ALL INCLUSIVE 24H 

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTIMATE ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Bogazkent, 
13 km od Serik,
40 km od lotniska w Antalyi. 
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2013 r. 
Na terenie hotelu restauracje, bary, pralnia, 
sala konferencyjna, basen kryty i odkryty, 
aquapark. Przystosowany dla osób 
niepe!nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, z pomostem, 
piaszczysto-"wirowa, 200 m d!ugo#ci, 
certyfikat B!$kitnej Flagi. Parasole, le"aki, 
r$czniki, beach bar.

POKOJE
W 5 budynkach. Wyposa"one w klimatyzacj$, 
sejf, minibar, TV, !azienk$, balkon.
Typy pokoi: 
% standardowe dla max 3 os.
% rodzinne dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g!ówna i 4 à la carte, 6 barów.
Ultra All Inclusive 
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi!ek, 

przek'ski, lody
% lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: turecka, owoce morza, 
chi(ska, #ródziemnomorska.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp!atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% si!ownia, aerobik 
% kort tenisowy,  tenis sto!owy, rzutki, bilard, 

kr$gle, koszykówka, siatkówka, pi!ka 
no"na, badminton, sporty wodne

% animacje, dyskoteka, kino
% salon pi$kno#ci, centrum SPA, sauna, 

!a&nia turecka, talasoterapia, masa"

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% 2 brodziki i 3 zje"d"alnie, plac zabaw
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-18 lat
% menu i krzese!ka dla dzieci w restauracji
% !ó"eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

KIRMAN BELAZUR  
RESORT & SPA

Elegancki hotel po!o"ony przy pi#knej pla"y to wspania!a propozycja  
na wakacje. Zje"d"alnie wodne, minikluby dostosowane do wieku dzieci, 
programy animacyjne oraz du"y wybór zaj#$ sportowo–rekreacyjnych.

Przyk%adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 10 LAT a

LOKALIZACJA: 
Bogazkent,
8 km od Belek,
40 km od lotniska w Antalyi. 
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2019 r. 
Na terenie hotelu restauracje, bary, pralnia, 
sale konferencyjne, basen kryty, 2 baseny 
odkryte, 5 zje!d!alni wodnych. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
1950 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 
33 m d"ugo#ci, doj#cie do pla!y ulic$, 
Do pla!y kursuje bus hotelowy. Parasole, 
le!aki, r%czniki, beach bar, pawilony.

POKOJE
W budynku g"ównym. Wyposa!one 
w klimatyzacj%, sejf, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, minibar, TV, "azienk%, balkon.
Typy pokoi:
& standardowe dla max. 3 os. 
& rodzinne dla max. 5 os.
& child friendly dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 2 à la carte, 3 bary.
Ultra All Inclusive
& #niadanie, obiad, pó'ny posi"ek, kolacja
& lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: mi%dzynarodowa, 
japo(ska.

INTERNET
& Wifi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
& si"ownia, aerobik, 
& animacje, dyskoteka, sporty wodne
& tenis sto"owy, bilard, rzutki, siatkówka
& centrum SPA, masa!, salon pi%kno#ci, 

"a'nia turecka, sauna, jacuzzi

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& brodzik, opiekunka
& zaj%cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
& menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
& mo!liwo#) wypo!yczenia wózka

Przyk%adowy pokój

AYDINBEY QUEENS  
PALACE & SPA

Obiekt dysponuje wieloma atrakcjami i udogodnieniami – m.in. basenami, 
zje!d!alniami oraz urozmaicon" ofert" Ultra All Inclusive.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi$zany jest 
do zapoznania si% z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT 
2. DZIECKO DO 13 LAT

a
LOKALIZACJA: 
7 km od centrum Belek,
20 km od lotniska w Antalyi.
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Konyaalti

Antalya

M o r z e  ! r ó d z i e m n e

Sherwood Exclusive Lara

Delphin Be Grand Resort

Delphin Imperial Lara
Adalya Elite  
Lara

Royal Seginus
Royal Wings Hotel

ANTALYA

ANTALYA

Sk!pane w"s#o$cu nadmorskie uliczki, liczne zabytki, krystaliczne 
morze otoczone z"3 stron wysokimi górami, gwarantuj!cymi 
zachwycaj!ce widoki, tworz! wyj!tkowy klimat. Legenda 
o"powstaniu miasta g#osi, %e król Pergamonu, Attalos II, 
poleci#"swoim poddanym znale&' raj na ziemi, i"tak w"159 roku 
p.n.e. powsta#a Antalya. Dzi( jest stolic! Riwiery Tureckiej. S#ynie 
z"plantacji"cytrusów, a"symbolem miasta jest pomara$cza.

Starówka Antalyi
W!skie uliczki, drewniane domy, stare meczety i"sklepiki tworz! 
niepowtarzaln! atmosfer# tego miejsca, do którego wchodzisz 
wprost"przez staro$ytn! Bram# Hadriana.
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ANTALYA

160 SHERWOOD EXCLUSIVE LARA 5 X X X X 2-12

161 ROYAL WINGS HOTEL 5 X X X X 2-10

162 ADALYA ELITE LARA 5 X X X X 2-12

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

 ANTYCZNY SPACER
Dynamicznie rozwijaj!ca si# Antalya sta%a si# wa$nym miastem 
z"portem morskim i"mi#dzynarodowym lotniskiem. Po%!czenie 
zabytków z"czasów rzymskich ze wschodni! architektur! doda-
je uroku"historycznej cz#&ci miasta Kaleici. Wizytówk! Antalyi 
jest !"obiony Minaret – Yivli Minare. Godna uwagi jest równie$ 
Wie$a Zegarowa oraz Tekeli Konaklari – dzielnica drewnianych 
domów osma'skich, w"których kiedy& mieszkali paszowie An-
talyi. W"porcie, tu$"przy samym morzu, stoi wie#a Hidirlik Ku-
lesi, która pierwotnie s%u$y%a jako latarnia morska, a"w"II w. n.e. 
pe%ni%a funkcj# ochronn!. Na uwag# zas%uguje równie$ Brama 
Hadriana, która jest jednym z"ciekawszych zabytków z"czasów 
rzymskich (II w. p. n. e.).

CZAS NA RELAKS
Jedn! z"wielu atrakcji miasta s! wodospady Düden i"Kur$unlu. 
Warto"zobaczy( równie$ park Karaalioglu, po%o$ony na wschód 
od"portu, gdzie rosn! egzotyczne kwiaty oraz palmy daktylowe. 
St!d"rozci!ga si# równie$ pi#kny widok na góry i"Antaly#. Najd%u$-
sza i"najpopularniejsza pla$a w"Antalyi to Konyaalti Plaji, znaj-
duj!ca si# we wschodniej cz#&ci miasta. Za to piaszczysta pla$a 
to Lara Plaji. Po%o$ona jest we wschodniej cz#&ci miasta oko%o 
11"km od centrum. W"jej s!siedztwie znajduje si# wiele luksuso-
wych hoteli, do których tury&ci przybywaj! na letni wypoczynek.

159159coralove lato

�z Klimatyczny spacer uliczkami Keleci – historycznej cz!"ci 
Antalyi, ze #$obkowanym minaretem i%bram& Hariana
�z Wodospad Düden i%Kur'unlu
�z Pla#a Konyaalti
�z Pozosta$o"ci staro#ytnych miast Aspendos 

i%Perge
�z Antalya Aquarium – niezwyk$y 

podwodny park%zoologiczny
�z Minicity – czyli Park Miniatur 

z%makietami najwa#niejszych 
tureckich zabytków

NAJWI!KSZE ATRAKCJE

Antalya
ROZRYWKA | HISTORIA | NATURA

ANTALYA AQUARIUM
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2005 r. 
Odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, pralnia, 
4 baseny odkryte, aquapark (11 zje!d!alni) 
oraz lunapark. Przystosowany dla osób 
niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, piaszczysto-!wirowa, prywatna 
z pomostem, 150 m d"ugo#ci. Certyfikat 
B"$kitnej Flagi. Parasole, le!aki, r$czniki, 
pawilony, beach bar.

POKOJE
Wyposa!one w klimatyzacj$, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, 
"azienka, balkon. 
Typy pokoi:
% standardowe superior dla max 4 os.
% rodzinne dublex dla max 4 os.
% junior suity dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 6 à la carte, 10 barów.
Ultra All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, 

przek'ski, lody
% lokalne oraz wybrane importowane napoje 

bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: dalekowschodnia, 
#ródziemnomorska, mi$dzynarodowa, 
turecka, w"oska, owoce morza.

INTERNET
% WiFi w cz$#ciach wspólnych bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% aerobik, si"ownia
% tenis sto"owy, rzutki, kr$gle, bilard
% 2 korty tenisowe, lekcje tenisa, badminton
% siatkówka, pi"ka no!na
% animacje, dyskoteka
% salon pi$kno#ci, centrum SPA, masa!, 

sauna, "a&nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
% lunapark
% 2 brodziki, 3 zje!d!alnie wodne, plac zabaw
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

ROYAL WINGS HOTEL
Piaszczysta pla!a, b"#kitne wody morza $ródziemnego, cicha i%spokojna 
atmosfera, naturalne pi#kno wspania"ego ogrodu oraz baseny dla 
doros"ych i%dzieci to tylko nieliczne spo$ród wielu atrakcji jakie oferuje 
ten ekskluzywny hotel nale!&cy do sieci hoteli Stone. 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA)Y
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS 
  LUNAPARK

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 10 LAT a

LOKALIZACJA: 
Antalya-Lara,  
17 km od centrum Antalyi,  
15 km od lotniska w(Antalyi.

Przyk%adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

161161coralove lato Wi#cej o%hotelu na www.coraltravel.pl
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SHERWOOD EXLUSIVE LARA
Nowoczesny, przestronny obiekt wprost stworzony na wakacje dla rodzin 
z dzie!mi. Zielony ogród, dobrze wyposa"ony plac zabaw, piaszczysta 
pla"a, basen, kolorowy aquapark oraz bogaty program animacyjny 
to!wszystko sprawi, "e zarówno najm#odsi jak i rodzice b$d% zachwyceni.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2005 r. 
Odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sejf w recepcji, pralnia, sale 
konferencyjne, centrum biznesowe, basen 
kryty, 8 basenów odkrytych, 7 zje"d"alni 
wodnych. Przystosowany dla osób 
niepe#nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, pomost, piaszczysta, 
160 m d#ugo$ci. Certyfikat B#%kitnej Flagi. 
Parasole, le"aki, r%czniki, beach bar, pawilony.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposa"one w klimatyzacj%, 
sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, TV, #azienk%, balkon.
Typy pokoi:
& standardowe dla max. 4 os.
& jacuzzi suite dla max. 2 os.
& rodzinne junior dla max. 4 os.
& rodzinne dla max. 4 os.
& suity rodzinne dla max. 4 os.

WY!YWIENIE
5 restauracji g#ównych, 4 à la carte, 11 barów.
Ultra All Inclusive 24h
& $niadanie, obiad, pó'ny posi#ek, kolacja, 

przek(ski, lody
& lokalne i wybrane importowane napoje 

bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte: chi)ska, turecka, 
w#oska, owoce morza.

INTERNET
& WiFi w cz%$ciach wspólnych bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
& si#ownia, aerobik
& tenis ziemny, badminton, siatkówka, 

koszykówka, pi#ka no"na, sporty wodne
& tenis sto#owy, bilard, cymbergaj, kr%gle, 

minigolf, rzutki
& animacje, dyskoteka
& centrum SPA, sauna, talasoterapia, masa"
& jacuzzi, salon pi%kno$ci, #a'nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& zaj%cia w miniklubie dla dzieci 4-12, 13-17 lat
& plac zabaw, 3 brodziki, zje"d"alnie wodne
& menu i krzese#ka dla dzieci w restauracji
& mo"liwo$* wypo"yczenia wózka
& #ó"eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS 

 b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
12 km od centrum Antalyi, 
10 km od lotniska w Antalyi, 
164 km od lotniska w Gazipasa.

Przyk%adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

160 Wi$cej o&hotelu na www.coraltravel.pl
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ROYAL SEGINUS
Krótki transfer do lotniska w!Antalya. W!nowoczesnej architekturze, 
komfortowych i!stylowych pokojach oferuje wyj"tkowy wypoczynek 
podczas rodzinnych wakacji w!Turcji.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2017 r.  
Na terenie hotelu restauracje, bary, pralnia, 
sale konferencyjne, 8 zje!d!alni wodnych, 
3 baseny odkryte, basen kryty. Przystosowany 
dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-!wirowa, 
pomost, 150 m d"ugo#ci. Certyfikat B"$kitnej 
Flagi. Doj#cie promenad%. Parasole, r$czniki, 
le!aki, pawilony, beach bar.

POKOJE
W budynku g"ównym. Klimatyzacja, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
TV, "azienka, balkon. 
Typy pokoi:
& superior dla max 4 os.
& rodzinne dla max 4 os. 
& junior suity dla max 4 os. 
& suity deluxe dla max 3 os. 

WY!YWIENIE
3 restauracje g"ówne, 9 à la carte, 9 barów.
Ultra All Inclusive 24h
& #niadanie, obiad, kolacja, przek%ski, lody
& lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: owoce morza, w"oska, 
2x turecka, 3x dalekowschodnia, meksyka'-
ska, hiszpa'ska.

INTERNET
& WiFi w cz$#ciach wspólnych bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
& kort tenisowy, lekcje tenisa, pi"ka no!na
& si"ownia, aerobik, animacje, dyskoteka
& tenis sto"owy, rzutki, bilard, siatkówka
& salon pi$kno#ci, sauna, masa!
& centrum SPA, "a(nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& 2 brodziki, 3 zje!d!alnie wodne, plac zabaw
& lunapark
& restauracja dla dzieci
& animacje w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
& menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
& "ó!eczko dla dziecka do lat 2, opiekunka 

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi%zany jest 
do zapoznania si$ z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS 
  LUNAPARK

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 10 LAT a

LOKALIZACJA: 
Lara, 
17 km od centrum Antalyi, 
15 km od lotniska w)Antalyi.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

163163coralove lato Wi#cej o!hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2016 r.  
Na terenie hotelu restauracje, bary, sala 
konferencyjna, pralnia, basen kryty, 5 basenów 
odkrytych, 5 zje!d!alni wodnych. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, pomost, 
100 m d"ugo#ci, Certyfikat B"$kitnej Flagi. 
Parasole, le!aki, r$czniki, pawilony, beach bar. 

POKOJE
Klimatyzacja, sejf, minibar, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, TV, "azienka, balkon. 
Typy pokoi:
% standardowe dla max 3 os. 
% rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 5 à la carte, 7 barów.
Ultra All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, 

przek'ski, lody
% wybrane lokalne i importowane napoje 

bezalkoholowe i alkoholowe 
Restauracje à la carte: turecka, w"oska, owoce 
morza, meksyka(ska, dalekowschodnia.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% kort tenisowy, pi"ka no!na, tenis sto"owy, 

rzutki, kr$gle, bilard
% si"ownia, aerobik, dyskoteka, animacje
% centrum SPA, masa!, "a&nia turecka, sauna
% salon pi$kno#ci 

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% brodzik, 6 zje!d!alni wodnych, plac zabaw
% lunapark
% animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% mo!liwo#) wypo!yczenia wózka
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

ADALYA ELITE LARA
Komfortowy i!nowoczesny obiekt, który oferuje us"ugi na wysokim 
poziomie. Otoczony pi#knym ogrodem jest doskona"ym miejscem na 
wakacyjny relaks dla ca"ej rodziny. Hotel przyci$ga uwag# licznymi 
zje%d%alniami, które zdecydowanie u&wietni$ wakacje.

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS 
  LUNAPARK

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Kundu,
ok. 15 km od Antalyi 
i od lotniska w Antalyi.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

162 Wi#cej o!hotelu na www.coraltravel.pl
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DELPHIN BE GRAND RESORT
Pi!ciogwiazdkowy kompleks po"o#ony w$zadbanym ogrodzie, nad 
b"!kitnym morzem oferuje atrakcyjny program animacyjny oraz bogat% 
ofert! sportowo-rekreacyjn%. Smakosze maj% okazj! skosztowa& 
wy'mienitych da(, a$spragnieni relaksu odnajd% spokój w$hotelowym SPA.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2013 r. 
Odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sale konferencyjne, 
basen kryty, 5 basenów odkrytych, aquapark 
z 9 zje!d!alniami, leniwa rzeka. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, 100 m od budynku g"ównego, 
prywatna, piaszczysto-!wirowa, pomost. 
Certyfikat B"#kitnej Flagi. Parasole, le!aki, 
r#czniki, pawilony, beach bar. 

POKOJE
Klimatyzacja, sejf, minibar, "azienka, balkon, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV.
Typy pokoi:
$ be standard dla max 4 os.
$ be large dla max 4 os.
$ be family dla max 5 os.
$ be suite dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 7 à la carte, 13 barów.
Ultra All Inclusive 24h
$ %niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, lody
$ wybrane napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: meksyka'ska, grecka, 
turecka, w"oska, chi'ska, owoce morza, 
mi#dzynarodowa.

INTERNET
$ WiFi w lobby i pokojach bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
$ si"ownia, aerobik, sporty wodne , jacuzzi
$ siatkówka, rzutki, tenis sto"owy, kr#gle, bilard
$ 6 kortów tenisowych, lekcje tenisa
$ animacje, dyskoteka, kino
$ centrum SPA, masa!, sauna, "a&nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
$ 2 brodziki, 7 zje!d!alni wodnych
$ zaj#cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
$ plac zabaw, lunapark
$ menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
$ mo!liwo%( wypo!yczenia wózka
$ "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowi)zany jest 
do zapoznania si# z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS 
  LUNAPARK
  POKÓJ DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 7 LAT a

LOKALIZACJA: 
Antalya-Lara,  
18 km od centrum Antalyi, 
10*km od lotniska w*Antalyi.

Przyk%adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

165165coralove lato Wi!cej o$hotelu na www.coraltravel.pl

T
U

R
C

JA
 | 

A
n

ta
ly

a

DELPHIN IMPERIAL LARA
Hotel charakteryzuj!cy si" niespotykanym stylem architektonicznym  
– widoczny w#ca$ym hotelu bizantyjski styl. Niewielka odleg$o%&  
od lotniska, blisko%& pla'y, rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe 
oraz wyborna kuchnia to jedne z#licznych atrakcji tego obiektu.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2011 r. 
odnowiony w 2012r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, 5 zje!d!alni 
wodnych, sale konferencyjne, basen kryty 
i 3 odkryte. Przystosowany dla osób 
niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, 100 m od budynku g"ównego, 
prywatna, piaszczysto-!wirowa, 600 m 
d"ugo#ci, certyfikat B"$kitnej Flagi. Parasole, 
le!aki, r$czniki, pawilony. 

POKOJE
Klimatyzacja, sejf, minibar, TV, "azienka, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, balkon.
Typy pokoi:
% superior dla max 4 os.
% junior suity dla max 4 os.
% connection dla max 8 os.
% lagoon dla max 3 os.
% rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 9 à la carte, 5 barów.
Ultra All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, lody
% lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: meksyka'ska, chi'ska, 
w"oska, francuska, mi$dzynarodowa, turecka, 
owoce morza, grecka, japo'ska.

INTERNET
% WiFi w lobby i pokojach bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% tenis sto"owy, bilard, kr$gle, rzutki
% kort tenisowy, siatkówka, si"ownia, aerobik
% animacje, kino, dyskoteka 
% centrum SPA, masa!, jacuzzi, sauna, "a&nia 

turecka 

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat, 
% plac zabaw, 2 brodziki, 3 zje!d!alnie wodne
% lunapark
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% mo!liwo#( wypo!yczenia wózka
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowi)zany jest 
do zapoznania si$ z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS 
  LUNAPARK
  POKOJE DLA 8 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 7 LAT a

LOKALIZACJA: 
Antalya-Lara,  
15 km od*centrum Antalyi,  
10 km od lotniska w*Antalyi.

Przyk%adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 
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Za lasami, za górami, w!pi"knej zielonej krainie u!podnó#a 
majestatycznych gór Taurus le#y Kemer. Krystalicznie czyste 
morze, ci$gn$ce si" kilometrami bujne piniowe lasy, cytrusowe 
gaje oraz blisko%& gór a!zarazem dost"p do rozrywek miasta 
sprawiaj$, i# jest to jeden z!ulubionych regionów turystycznych 
w!tej cz"%ci Morza 'ródziemnego. To niczym wakacje 2 w!1 – 
i!nad morzem i!w!górach.

Kemer

Tekirova

Camyuva

Kiri!

Göynük

Beldibi
Akka Antedon Hotel

Amara Club Marine Nature

Amara Premier Palace

Maya World Imperial

Amara Prestige Hotel
Transatlantik Hotel & Spa

Otium Hotel Life

Sherwood Exclusive Kemer

Maxx Royal Kemer Resort

Simena Sun Club

Rixos Premium Tekirova

Amara Dolce Vita Luxury

Gural Premier Tekirova

Club Hotel Phaselis Rose

Sherwood Greenwood Resort Hotel
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KEMER

�z Chimera – j!zyki ognia wynurzaj"ce si! 
spod ziemi
�z Legendarne Bycze Góry z#kolejk" linow"
�z Przejrzyste, turkusowe morze
�z Zatopione Miasto Kekova i#wizyta 

u#$w.#Miko%aja z#Myry
�z Ruiny staro&ytnego miasta Olympos
�z S%ynne dyskoteki Arena i#Inferno
�z Pla&a Moonlight najbardziej urokliwa 

z#kemerskich pla&
�z Ruiny staro&ytnego miasta Phaselis

NAJWI!KSZE ATRAKCJE

LISTA HOTELI
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168 OTIUM HOTEL LIFE 5 X X X X 2-12

172 CLUB HOTEL PHASELIS ROSE 5 X X X X 2-12 2-12

174 GURAL PREMIER TEKIROVA 5 X X X X 2-12

176 AMARA PREMIER PALACE 5 X X X X 2-12 2-12

177 AMARA DOLCE VITA LUXURY 5 X X X X 2-12 2-12

178 RIXOS PREMIUM TEKIROVA 5 X X X X 2-12

179 MAXX ROYAL KEMER RESORT 5 X X X X 2-12

180 AMARA CLUB MARINE NATURE 5 X X X X 2-14 2-14

181 AMARA PRESTIGE HOTEL 5 X X X 2-12

182 SHERWOOD EXCLUSIVE KEMER 5 X X X X 2-12

183
SHERWOOD GREENWOOD RESORT 
HOTEL

5 X X X 2-12

184 SIMENA SUN CLUB 5 X X X X 2-12

185 AKKA ANTEDON HOTEL 5 X X X X 2-7

186 MAYA WORLD IMPERIAL 5 X X X 2-12

187 TRANSATLANTIK HOTEL & SPA 5 X X X 2-14 2-14

167167coralove lato

Turecka herbata to napój narodowy
Pije si! j" wsz!dzie i#przy ka$dej okazji, nawet w#najwi!ksze upa%y, w#do-
mach, restauracjach, na ulicy, przy okazji zakupów na bazarze i#w#sklepach.

Kemer
ROZRYWKA | HISTORIA | NATURA

 WAKACJE Z!WIDOKIEM NA!MORZE I!GÓRY
Prowadz"ca przez sosnowe i#piniowe lasy droga z#Antalyi 
do Kemer mijamy miejscowo&' Beldibi, która s%ynie ze 
wspania%ych cytrusowych gajów, zielonych lasów oraz 
czystej, kamienistej pla$y. W#Goynuk wybrze$e usiane jest 
licznymi zatoczkami i#jaskiniami. Pi!kno tutejszej przy-
rody, gdzie obok palm rosn" kaktusy i#drzewa piniowe, 
robi ogromne wra$enie na wszystkich turystach. Kiris to 
pi!knie po%o$ona miejscowo&' wypoczynkowa, gdzie po 
dniu sp!dzonym na pla$y, mo$na wybra' si! do jednej 
z#tutejszych restauracji. Pi!kny krajobraz regionu Kemer 
stanowi doskona%e t%o wakacyjnego wypoczynku.

NA SZCZYCIE GÓRY
Góra Tahtali to najwy$sze wzniesienie w#tej cz!&ci Turcji, 
która pi!knie dope%nia tutejszy krajobraz. Na jej szczyt 
mo$na dosta' si! kolejk" linow" mog"c" pomie&ci' a$ 80 
osób. Mo$liwo&' podziwiania zapieraj"cych dech w#pier-
siach widoków na morze, góry i#park narodowy Olympos 
Beydaglan Millia Park wprost z#tarasu widokowego na 
szczycie góry, b!d" wr!cz niezapomnianym prze$yciem.
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OTIUM HOTEL LIFE
Po!o"ony u#podnó"a gór Taurus, przy piaszczystej pla"y odznaczonej 
certyfikatem B!$kitnej Flagi, wzbogaci! swoj% ofert$ o#koncept Coral 
Club z#szerok% gam% atrakcji dla wszystkich grup wiekowych. Niezwykle 
urozmaicony program animacyjny, w#tym ciekawe wieczory tematyczne 
oraz zaplecze sportowe pod okiem wyspecjalizowanych trenerów 
i#animatorów, zach$ca do#aktywnego stylu urlopowania. 
Bogaty program Ultra All Inclusive dost$pny 24h zosta! bardzo 
rozbudowany pod wzgl$dem dzieci i#doros!ych. Podczas gdy pociechy 
sp$dzaj% szcz$&liwe chwile w#miniklubie z#polskim animatorem, rodzice 
mog% odpocz%' przy basenie relaksacyjnym, sportowym lub w#trakcie 
zabiegów w#bogato wyposa"onym centrum SPA. Ten komfortowy obiekt 
otoczony sosnowym lasem jest idealnym miejscem na wakacje dla par, 
grupy przyjació!, jak i#dla rodzin z#nastolatkami.

Polskie
animacje

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 
  PRZY PLA!Y
  ZJE!D!ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB 

b
GRATIS  
POBYT W!HOTELU: 
1. DZIECKO DO"12 LAT a

LOKALIZACJA: 
7 km od Belek,
45 km od lotniska w Antalyi. 
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Mnóstwo przestrzeni i!mo"liwo#ci 
sp$dzania czasu, w!hotelu 

i!poza nim!

AKTYWNIE I!ANIMACYJNIE
!  si"ownia, aerobik
! gimnastyka w wodzie
!  2 korty tenisowe, lekcje tenisa
! "ucznictwo
!  tenis sto"owy
!  bilard
! rzutki
! tryktrak
!  koszykówka
! minigolf
! siatkówka
! pi"ka no#na
! pi"ka wodna
! sporty wodne
!  interaktywne quizy
! gry rodzinne
! kino
!  specjalne eventy w ci$gu tygodnia
!  animacje przy basenie i na pla#y
! muzyka na #ywo
!  dyskoteka
!  salon pi%kno&ci
! sauna
! "a'nia turecka
!  centrum SPA
! masa# 

Z!MY"L# O!DZIECIACH
! polskoj%zyczny animator 1.05-30.09.20 r.
!  zaj%cia w miniklubie dla dzieci 4-6, 

7-12 oraz 12-16 lat m.in.: zaj%cia plastyczne, 
gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe, 
nauka j%zyków obcych, pilates, joga dla 
dzieci, imprezy tematyczne: dzie( ziemi, 
dzie( wody, zabawa w piratów, minidisco, 
przedstawienia z udzia"em dzieci

!  minirestauracja i lody dla dzieci 
w miniklubie

!  3 brodziki
! 3 zje#d#alnie wodne
!  tematyczne animacje dla dzieci
! restauracja dla dzieci
!  menu dla dzieci w restauracjach à la carte
!  krzese"ka i specjalne stoliki dla dzieci 

w restauracji
!  opiekunka
!  mo#liwo&) wypo#yczenia wózka
!  wanienka i nocnik
!  "ó#eczko dla dziecka do 2 lat
! pralnia dla dzieci

ZAPRASZAMY DO!CORAL CLUB!
Coral Club to koncept specjalnie zaprojektowany, aby spe"nia) marzenia o ideal-
nych wakacjach. Program skoncentrowany jest na potrzebach Go&ci w ka#dej 
grupie wiekowej: niemowl$t, dzieci, nastolatków, rodzin, singli, par. Jego filozofia 
opiera si% na czterech has"ach:
! Poczuj ró#nic% - projekt szanuje natur%, chroni ekosystemy oraz stosuje 

procedury recyklingu i upcyklingu. *yj$c w harmonii z przyrod$, pozwala w pe"ni 
zrelaksowa) si% podczas urlopu, wypoczywaj$c na pla#y odznaczonej 
certyfikatem B"%kitnej Flagi.

! Prze#yj ró#nic% - &wiat, w którym dzieci ucz$ si% podczas zabawy pod okiem 
wykwalifikowanej opieki. Priorytetem tej idei jest pozwolenie dzieciom na rozwój 
poprzez odkrywanie, kreatywn$ zabaw%, rozrywk%, sport w sposób dostosowany 
do wieku.

! Ciesz si% ró#nic$ - energiczne, aktywne sp%dzanie wakacji. Morze, s"o(ce, 
konkursy, wyst%py artystów w ci$gu dnia oraz imprezy tematyczne w nocy 
wype"ni$ po brzegi urlop &wietn$ zabaw$. 

! Zasmakuj ró#nicy - Go&cie spotykaj$ si% z kulinarnymi prezentacjami o ka#dej 
porze dnia. Program przewiduje indywidualne potrawy, napoje uwzgl%dniaj$ce 
zró#nicowane preferencje oraz diety.

Rodzaj i program aktualnych atrakcji mo#e zmienia) si% na 
bie#$co. Atrakcje dost%pne s$ w okre&lonych dniach i godzinach.
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OTIUM HOTEL LIFE
HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1992 r. 
Oodnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, 3 baseny odkryte, 
3 zje!d!alnie wodne, sale konferencyjne, 
pralnia. Urozmaicone animacje dla dzieci 
i doros"ych, polskoj#zyczny animator dla 
dzieci oraz du!y wybór zaj#$ rekreacyjno-
sportowych dla osób aktywnych. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysto-!wirowa, 180 m d"ugo%ci, 
certyfikat B"#kitnej Flagi. Wspólne zadaszenie 
z materia"u, le!aki, r#czniki, pawilony, beach 
bar. Wydzielona cz#%$ pla!y dla Go%ci 16+.

POKOJE
W budynku g"ównym i w 8 bungalowach. 
Wyposa!one w klimatyzacj#, sejf, minibar, 
"azienk#, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
TV, balkon.
Typy pokoi:
&  standardowe dla max 3 lub 2+1 os.
&  rodzinne bungalow dla max 4 lub 3+2 os.

& superior dla max 4 lub 3 + 1 os.
& rodzinne main building dla max 4 lub 

3+1 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, restauracja 24h, 
3 à la carte, 4 bary.
Ultra All Inclusive 24h
&  %niadanie, obiad, kolacja,  przek'ski
& pó(ny posi"ek,  lody
&  lokalne i wybrane importowane napoje 

bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  w"oska, turecka, 
owoce morza.

INTERNET
&  WiFi w hotelu bezp"atne

Przyk"adowy pokójPrzyk"adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1996 r., 
odniowony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, basen kryty, 
3 baseny odkryte, 5 zje!d!alni dla doros"ych 
i 4 dla dzieci. Przystosowany dla osób 
niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy od hotelu, prywatna, pomost, 
piaszczysto-!wirowa, 300 m d"ugo#ci, 
certyfikat B"$kitnej Flagi. Parasole, le!aki, 
r$czniki, beach bar.

POKOJE
Zlokalizowanew 7 budynkach. Wyposa!one 
w klimatyzacj$, sejf, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, minibar, TV, "azienka, balkon
Typy pokoi:
% standardowe dla max. 3 os. 
% garden deluxe dla max. 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 3 à la carte, 7 barów.
Ultra All Inclusive
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, 

przek'ski, lody
% napoje bezalkoholowe, lokalne napoje 

alkoholowe, wybrane alkohole 
importowane

Restauracje à la carte: turecka, owoce 
morza, w"oska.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% kort tenisowy
% tenis sto"owy
% rzutki, cymbergaj
% koszykówka, siatkówka
% pi"ka no!na
% aerobik, si"ownia

% animacje, dyskoteka
% kr$gle, bilard
% sporty wodne
% centrum SPA, masa!, jacuzzi, sauna, salon 

pi$kno#ci, "a&nia turecka.

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% polskoj$zyczny animator 15.06-14.09.20
% miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
% plac zabaw
% 3 brodziki
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% opiekunka dla dzieci
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat
% mo!liwo#( wypo!yczenia wózka

CLUB HOTEL PHASELIS ROSE
Po!o"ony w najbardziej zielonym miejscu Riwiery Tureckiej, w mie#cie 
Tekirova s!yn$cej z pi%knych, piaszczystych pla". Hotel oferuje ca!y 
wachlarz rozrywek. Tak"e najm!odsi nie b%d$ si% tu nudzi&, do dyspozycji 
maj$ bowiem miniklub, program animacyjny z polskim animatorem i plac 
zabaw. Wszystko to tworzy wakacyjn$ atmosfer%.

Przyk%adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE Polskie

animacje

  ULTRA ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA)Y
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO*12 LAT
2. DZIECKO DO*12 LAT

a
LOKALIZACJA: 
15 km od Kemer,  
70 km od lotniska w Antalyi. 
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2010 r. 
Na terenie hotelu restauracje, bary, sejf 
w recepcji, sale konferencyjne, pralnia, 
2 baseny odkryte, aquapark z 26 zje!d!alniami. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, wydzielona cz#$% pla!y 
publicznej, pomost, piaszczysto-!wirowa, 
500 m d"ugo$ci, certyfikat B"#kitnej Flagi. 
Parasole, le!aki, r#czniki, pawilony, beach bar.

POKOJE
W 26 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj#, 
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
"azienk#, TV, balkon.
Typy pokoi:
& deluxe dla max 4 os.
& rodzinne deluxe dla max 6 os.
& deluxe pool dla max 3 os.

& deluxe pool rodzinne dla max 6 os.
& suity superior pool dla max 6 os.
& suity dla max 10 os.
& wille superior dla max 6 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 4 à la carte, 15 barów.
Premier Ultra All Inclusive 24h
& $niadanie, obiad, kolacja, pó'ny posi"ek, 

przek(ski, lody
& lokalne napoje bez- i alkoholowe, alkohole 

importowane
Restauracje à la carte: turecka, w"oska, 
$ródziemnomorska, azjatycka.

INTERNET
& WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
& si"ownia, sauna
& "a'nia turecka

& salon pi#kno$ci
& centrum SPA
& masa!
& tenis sto"owy
& rzutki, bilard
& koszykówka, siatkówka
& minigolf
& pi"ka no!na
& aerobik
& animacje
& dyskoteka
& 13 kortów tenisowych
& lekcje tenisa
& sporty wodne

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& zaj#cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
& plac zabaw, zje!d!alnie wodne, brodzik
& mo!liwo$% wypo!yczenia wózka
& menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
& "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

GURAL PREMIER TEKIROVA
Elegancki, malowniczo usytuowany w!ród sosnowego lasu, przy d"ugiej, 
piaszczysto-#wirowej pla#y. Bajkowa sceneria tego hotelu pozwala  
na pe"en relaks a$zabawa w$imponuj%cym parku wodnym ze zje#d#alniami 
sprawia wiele frajdy i$dostarcza niezapomnianych wra#e&.

Przyk%adowy pokój

PREMIER ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

  PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 
  PRZY PLA)Y
  26 ZJE)D)ALNI
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 10 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO*12 LATa

LOKALIZACJA: 
Tekirova,
17 km od Kemer,
75 km od lotniska w Antalyi. 
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AMARA DOLCE VITA LUXURY
Luksusowy hotel po!o"ony tu" nad morzem, w#malowniczej miejscowo$ci 
Tekirova s!yn%cej z#najpi&kniejszych pla" na wybrze"u. Hotel dysponuje 
kortami tenisowymi, si!owni%, boiskami a#tak"e zapleczem odnowy 
biologicznej. 

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2007 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, sejf 
w recepcji, pralnia, 4 baseny odkryte, 
aquapark, 2 baseny kryte. Przystosowany dla 
osób niepe!nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-"wirowa, 
z pomostem, 634 m d!ugo#ci, certyfikat 
B!$kitnej Flagi. Parasole, le"aki, r$czniki, 
pawilony, beach bar.

POKOJE
W kilkunastu budynkach. Wyposa"one w kli-
matyzacj$, sejf, minibar, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, TV, !azienk$, balkon.
Typy pokoi:
% standardowe club dla max 4 os.
% deluxe dla max 3 os.
% suity dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g!ówna i 10 à la carte, 11 barów.
Ultra All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi!ek, 

przek'ski, lody
% wybrane importowane i lokalne napoje 

bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: 3 mi$dzynarodowe, 
w!oska, 2 tureckie, owoce morza, japo(ska, 
grecka, meksyka(ska.

INTERNET
%  WiFi w hotelu bezp!atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
%  si!ownia, aerobik,  sauna, !a&nia turecka
%  tenis sto!owy, rzutki, bilard,  minigolf
%  koszykówka, badminton, pi!ka no"na
% squash, kr$gle, 5 kortów tenisowych
% animacje, dyskoteka
% centrum SPA, masa", salon pi$kno#ci
% sporty wodne, jacuzzi

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
%  animacje w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
% klub dla nastolatków w wieku 13-16 lat
% plac zabaw, brodzik, zje"d"alnie wodne
% menu i krzese!ka dla dzieci w restauracji
% mo"liwo#) wypo"yczenia wózka 
% !ó"eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO*12 LAT
2. DZIECKO DO*12 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Tekirova,
18 km od Kemer,
75 km od lotniska w Antalyi.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 
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AMARA PREMIER PALACE
Nowoczesny hotel usytuowany przy prywatnej pla!y jest doskona"ym 
wyborem dla Go#ci ceni$cych sobie ró!norodno#% i&komfort. Liczne 
programy animacyjne, mini klub, zje!d!alnie sprawiaj$, !e nuda nikogo 
tu nie dosi'gnie. 

HOTEL
Kategoria lokalna 5* , otwarty w 2014 r.  
Na terenie hotelu restauracje, bary, sala 
konferencyjna, pralnia, sejf w recepcji, 
2 baseny odkryte, 4 zje!d!alnie wodne. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysto-!wirowa, 630 m d"ugo#ci. 
Parasole, le!aki, r$czniki, pawilony, beach bar.

POKOJE
W budynku g"ównym. Wyposa!one 
w klimatyzacj$, sejf, minibar, TV, "azienk$, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, balkon. 
Typy pokoi:
% deluxe dla max 4 os.
% suity dla max 4 os.
% rodzinne dla max 4 os.
% superior dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 3 à la carte, 4 bary.
Ultra All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, 

przek'ski, lody
% wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: w"oska, owoce morza, 
chi(ska. 

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
% si"ownia, sauna, "a&nia turecka, jacuzzi
% tenis sto"owy, rzutki, bilard, koszykówka
% siatkówka, pi"ka no!na
% dyskoteka, animacje, aerobik, minigolf
% salon pi$kno#ci, centrum SPA, masa!
% sporty wodne

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% 3 brodziki, plac zabaw
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 3-12 lat
% "ó!eczko dla dziecka do lat 2
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% mo!liwo#) wypo!yczenia wózka

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO*12 LAT
2. DZIECKO DO*12 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Beldibi,
18 km od Kemer,
40 km od lotniska w Antalyi.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 
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MAXX ROYAL KEMER RESORT
W!tym wyj"tkowym miejscu zebrano #wiatowej s$awy kucharzy i!barmanów 
i!stworzono unikalne zaplecze gastronomiczne, oferuj"ce wyj"tkowe 
prze%ycia kulinarne. Hotel oferuje najm$odszym Go#ciom fantastyczny 
#wiat marze& pod okiem do#wiadczonych pracowników i!animatorów.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2014 r. 
Na terenie hotelu restauracje, bary, sejf 
w recepcji, pralnia, sale konferencyjne, basen 
kryty, 3 baseny odkryte, 7 zje!d!alni wodnych.
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych. 

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-!wirowa 
z pomostem, 800 m d"ugo#ci, certyfikat 
B"$kitnej Flagi. Parasole, le!aki, r$czniki, 
pawilony, beach bar.

POKOJE
W 19 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj$, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, minibar, 
sejf, "azienk$, TV, balkon.
Typy pokoi:
% suity dla max 3 os.
% suity rodzinne dla max 6 os.
% suity duplex dla max 10 os.
% wille dla max. 14 os.

WY!YWIENIE
4 restauracje, 3 à la carte, 11 barów.
Maxx All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, kolacja, lody, przek&ski
% lokalne oraz wybrane importowane napoje 

bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: japo'ska, dwie 
mi$dzynarodowe.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% si"ownia, sauna, "a(nia turecka, jacuzzi
% tenis sto"owy, 4 korty tenisowe, lekcje tenisa
% koszykówka, siatkówka, cymbergaj, rzutki
% aerobik, animacje, dyskoteka, sporty wodne
% salon pi$kno#ci, centrum SPA, masa!

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% zaj$cia w klubach dla dzieci 4-17 lat
% plac zabaw, 2 brodziki, zje!d!alnia wodna
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% mo!liwo#) wypo!yczenia wózka
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przyk%adowy pokój

MAXX 
ALL INCLUSIVE 24H 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  MAXX ALL INCLUSIVE 24H 
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 14 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO*12 LAT a

LOKALIZACJA: 
400 m od Kiris,
6 km od Kemer,
60 km od lotniska w Antalyi.
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RIXOS PREMIUM TEKIROVA
Zachwycaj!ce miejsce, gdzie b"#kit morza i$g"#boka ziele% piniowego lasu 
porastaj!cego góry Taurus wydobywa niebywa"e pi#kno nadmorskiego 
kurortu. Dla najm"odszych go&ci przewidziano program animacyjny, 
a$doro&li uciesz! si# mo'liwo&ci! skorzystania z$relaksu w$SPA.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2002 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyje, sejf 
w recepcji, pralnia, basen kryty, 7 basenów 
odkrytych, 15 zje!d!alni w aquaparku. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, pomost, piaszczysto-
!wirowa, 550 m d"ugo#ci, certyfikat B"$kitnej 
Flagi. Le!aki, r$czniki, pawilony, beach bar.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj$, 
TV, sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/
herbaty, "azienk$, balkon/francuski balkon.
Typy pokoi:
% suity deluxe dla max 4 os.
% standardowe dla max 3 os.
% pokoje deluxe dla max 3 os.
% suity rodzinne dla max 5 os.
% suity dla max 3 os.
% wille dla max 8 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 6 à la carte, 8 barów.
All Exclusive All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, 

przek'ski, lody
% lokalne oraz wybrane importowane napoje 

bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: w"oska, meksyka(ska, 
mi$dzynarodowa, owoce morza, turecka, 
japo(ska.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% si"ownia, aerobik, kino, pi"ka no!na
% sauna, "a&nia turecka, jacuzzi
% tenis sto"owy, rzutki, bilard
% 3 korty tenisowe, lekcje tenisa, kr$gle 
% badminton, koszykówka, siatkówka
% salon pi$kno#ci, centrum SPA, masa! 
% animacje, dyskoteka, sporty wodne

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-17 lat
% plac zabaw, 4 brodziki, zje&d!alnie wodne
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

ALL EXCLUSIVE
ALL INCLUSIVE 24H 

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 8 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO)12 LAT a

LOKALIZACJA: 
2 km od Tekirova,
10 km od Kemer,
73 km od lotniska w Antalyi.
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HOTEL
Kategoria lokalna 5* , otwarty w 2007 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sale konferencyjne, 
baseny odkryte, 7 zje!d!alni wodnych, 
2 baseny kryte. Przystosowany dla osób 
niepe"nosprawnych.

PLA!A
250 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-
!wirowa, 168 m d"ugo#ci, certyfikat B"$kitnej 
Flagi. Do pla!y kursuje bus hotelowy. 
Parasole, le!aki, r$czniki, beach bar. 

POKOJE
W 6 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj$, 
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/
herbaty, TV, "azienk$, balkon. 
Typy pokoi:
% standardowe dla max 3 os.
% rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
3 restauracje g"ówne i 3 à la carte, 6 barów.
Ultra All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, kolacja, przek&ski, lody, 

pó'ny posi"ek
% lokalne oraz wybrane importowane napoje 

bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: w"oska, turecka, 
owoce morza

INTERNET
% WiFi w cz$#ciach wspólnych bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% kort tenisowy, minigolf, tenis sto"owy, 

rzutki, kr$gle, bilard, koszykówka, pi"ka 
no!na, siatkówka, aerobik, si"ownia

% animacje, dyskoteka, kino
% centrum SPA, masa!, "a'nia turecka
% salon pi$kno#ci, sauna, jacuzzi

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% brodzik, 4 zje!d!alnie wodne, plac zabaw 
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat
% mo!liwo#( wypo!yczenia wózka, opiekunka

AMARA PRESTIGE HOTEL
Hotel usytuowany w!przepi"knym otoczeniu gór nieopodal d#ugiej pla$y. 
Jego po#o$enie z!dala od zgie#ku miasta stwarza doskona#e warunki  
 do!rodzinnego wypoczynku. Baseny ze zje$d$alniami znajd% wielu 
wielbicieli szalonej wakacyjnej zabawy. 

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO)12 LAT a

LOKALIZACJA: 
8 km od Kemer,
50 km od lotniska w Antalyi

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 
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HOTEL
Kategoria lokalna 5, otwarty w 1991 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sala konferencyjna, 
pralnia, basen odkryty, 3 zje!d!alnie wodne.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysto-!wirowa, 150 m d"ugo#ci. 
Parasole, le!aki, r$czniki, pawilony.

POKOJE
W 17 bungalowach. Wyposa!one 
w klimatyzacj$, sejf, minibar, zestaw 
do parzenia kawy/herbaty, TV, "azienk$, 
balkon.
Typy pokoi:
% standardowe dla max 3 os.
% rodzinne dla max 4 os.
% suity dla max 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 3 à la carte, 6 barów.
Ultra All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, 

przek'ski, lody
% wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: turecka, w"oska, 
owoce morza.

INTERNET
% WiFi w lobby i w cz$#ciach wspólnych 

bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% si"ownia, aerobik, sauna, "a&nia turecka
% siatkówka, pi"ka no!na, kort tenisowy
% tenis sto"owy, rzutki, badminton, minigolf
% animacje, dyskoteka, bilard, sporty wodne
% centrum SPA, masa!, salon pi$kno#ci

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% brodzik, plac zabaw
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-8 lat
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% mo!liwo#( wypo!yczenia wózka

AMARA CLUB MARINE NATURE
Hotel po!o"ony jest niedaleko Kemer, w#miejscu gdzie ziele$ lasów 
sosnowych i#gór Taurus spotka si% z#b!%kitem Morza &ródziemnego. 
Oferuje swoim Go'ciom prywatn( pla"%, baseny i#zje"d"alnie wodne a#dla 
osób aktywnych szeroki wachlarz rozrywek i#zaj%) sportowych.

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO)14 LAT
2. DZIECKO DO)14 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Goynuk,
15 km od Kemer,
40 km od lotniska w Antalyi.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 
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SHERWOOD GREENWOOD 
RESORT HOTEL

Hotel po!o"ony w#cichej okolicy niedaleko turkusowego morza, otoczony 
zielonym lasem piniowym zachwyca malowniczymi widokami. Autetm 
o$rodka jest $wietna kuchnia oraz kreatywne animacje.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1999 r., 
odnowiony w 2012 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, basen kryty, basen 
odkryty, 2 zje!d!alnie wodne. Przystosowany 
dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
180 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-
!wirowa, 75 m d"ugo#ci, certyfikat B"$kitnej 
Flagi. Parasole, le!aki, r$czniki, beach bar. 
Doj#cie do pla!y ulic%. 

POKOJE
W 11 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj$, 
sejf, minibar, TV, "azienk$, balkon.
Typy pokoi:
& standardowe dla max. 4 os.
& large dla max 4 os.
& rodzinne dla max 4 os.
& bungalow dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i à la carte, 4 bary.
All Inclusive 
& #niadanie, obiad, kolacja, pó'ny posi"ek, 

przek%ski
& wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: w"oska.

INTERNET
& WiFi w lobby bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
& tenis sto"owy, koszykówka, rzutki, bilard
& pi"ka no!na, sporty wodne
& aerobik, animacje
& centrum SPA i talasoterapii, masa!
& salon pi$kno#ci, sauna, "a'nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& brodzik, 2 zje!d!alnie wodne, plac zabaw
& zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
& menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
& "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi%zany jest 
do zapoznania si$ z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO(12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Goynuk,
9 km od centrum Kemer,
55 km od lotniska w Antalyi.

ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2014 r. 
Na terenie hotelu restauracje, bary, sale 
konferencyjne, pralnia, 11 basenów odkrytych, 
8 zje!d!alni wodnych. Przystosowany dla 
osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, pomost, piaszczysto-
!wirowa, 500 m d"ugo#ci, certyfikat B"$kitnej 
Flagi. Parasole, le!aki, r$czniki, pawilony, 
beach bar.

POKOJE
W 45 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj$, 
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
TV, "azienk$, balkon.
Typy pokoi:
%  standardowe dla max 3 os.
%  deluxe dla max 4 os.
% lagoon dla max 4 os.
%  suity rodzinne dla max 5 os.
%  swim up dla max 2 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 4 à la carte, 10 barów.
Ultra All Inclusive 24h
%  #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek,  

przek'ski, lody
%  lokalne oraz wybrane importowane napoje 

bez- i alkoholowe
 Restauracje à la carte:  turecka, w"oska, 
chi(ska, owoce morza.

INTERNET
%  WiFi w cz$#ciach wspólnych bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
%   si"ownia, aerobik, sporty wodne
%  tenis sto"owy,  pi"ka no!na, kort tenisowy, 

koszykówka, siatkówka, bandminton, rzutki
%  animacje, dyskoteka
%  salon pi$kno#ci, centrum SPA, masa!
% jacuzzi, talasoterapia, sauna, "a&nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
%  zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-17 lat
%  plac zabaw,  2 brodziki, 3 zje!d!alnie
%  menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
%  mo!liwo#) wypo!yczenia wózka
%  "ó!eczko dla dziecka do 2 lat,  opiekunka

Przyk%adowy pokój

SHERWOOD EXCLUSIVE KEMER
Luksusowy i!nowoczesny hotel po"o#ony w!cichej okolicy tu# nad 
turkusowym morzem w!otoczeniu zielonego lasu piniowego. Dzieci 
sp$dz% radosne chwile w!miniklubie, na minidisco lub na basenie ze 
zje#d#alniami. Wymarzony hotel na udane rodzinne wakacje.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO*12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Goynuk,
9 km od centrum Kemer,
55 km od lotniska w Antalyi.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 
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AKKA ANTEDON HOTEL
Zlokalizowany w urokliwej okolicy, pomi!dzy zachwycaj"cymi pasmami 
górskimi i b#!kitem morza. Zadbany obiekt, bogate zaplecze rekreacyjno-
sportowe. B!dzie doskona#ym miejscem wypoczynku zarówno dla rodzin 
z dzie$mi, jak i dla osób ceni"cych spokój i cisz!.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2013 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, basen kryty, basen 
odkryty, 7 zje!d!alni wodnych. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, pomost, piaszczysto-
!wirowa, 285 m d"ugo#ci, certyfikat B"$kitnej 
Flagi. Parasole, le!aki, r$czniki, pawilony, 
beach bar.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj$, 
sejf, minibar, TV, "azienk$, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, balkon.
Typy pokoi:
% superior dla max. 2 os.
% standardowe dla max 3 os.
% rodzinne dla max 4 os.
% duplex dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 4 à la carte, 8 barów.
Ultra All Inclusive 
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, 

przek'ski, lody
% wybrane lokalne i importowane napoje 

bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: w"oska, francuska, 
owoce morza, turecka.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% 2 korty tenisowe, tenis sto"owy, rzutki, bilard
% koszykówka, siatkówka, pi"ka no!na
% aerobik, si"ownia, sporty wodne
% animacje, dyskoteka, kino 
% centrum SPA, jacuzzi, sauna, masa!, salon 

pi$kno#ci, "a&nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% 2 brodziki, plac zabaw, 2 zje!d!alnie wodne
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat
% mo!liwo#( wypo!yczenia wózka

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO)7 LAT a

LOKALIZACJA: 
20 km od centrum Kemer,
41 km od lotniska w Antalyi.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 
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SIMENA SUN CLUB
Po!o"ony nad turkusowym, ciep!ym morzem kurort, który upodoba!y 
sobie szczególnie rodziny z#dzie$mi. Sk%pany w#s!o&cu hotel, otulony 
sosnowym lasem i#bujn%, kwiecist% ro'linno'ci% pozwala cieszy$ si( 
blisko'ci% pi(knej natury i#komfortowym wypoczynkiem.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*HV, otwarty w 1985 r., 
odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, 2 baseny odkryte, 
3 zje!d"alnie wodne. Przystosowany dla 
osób niepe#nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-"wirowa 
z pomostem, 300 m d#ugo$ci. Parasole, 
le"aki, r%czniki, pawilony.

POKOJE
W 92 bungalowach. Wyposa"one 
w klimatyzacj%, sejf, minibar, #azienk%, TV, 
balkon.
Typy pokoi:
& standardowe dla max 3 os.
& rodzinne dla max 4 os.
& suity dla max 5 os.
& dublex dla max 6 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna i  4 à la carte, 8 barów.
Ultra All Inclusive
& $niadanie, obiad, kolacja, pó!ny posi#ek, 

przek'ski, lody
& wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
Restauracje à la carte: owoce morza, 
turecka, japo(ska, w#oska.

INTERNET
& WiFi w hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
& si#ownia, sauna, #a!nia turecka, masa"
& 2 korty tenisowe , tenis sto#owy, rzutki
& minigolf, koszykówka, siatkówka
& aerobik, animacje, dyskoteka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& zaj%cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
& plac zabaw, 2 brodziki
& menu i krzese#ka dla dzieci w restauracji
& mo"liwo$) wypo"yczenia wózka
& #ó"eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si% z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 6 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO*12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Camyuva,
7 km od Kemer,
70 km od lotniska w Antalyi.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 
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TRANSATLANTIK HOTEL & SPA
Du!y rodzinny hotel polecany na wakacje z najm"odszymi, a tak!e 
dla smakoszy orientalnych da#. Kilku minutowy spacer dzieli nas od 
piaszczystej pla!y, gdzie mo!emy za!ywa$ k%pieli s"onecznych, a tak!e 
skorzysta$ z oferty sportów wodnych. Dla dzieci s% zje!d!alnie wodne.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2007 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, 
pralnia, basen kryty, basen odkryty, 
5 zje!d!alni wodnych. Przystosowany dla 
osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
150 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-
!wirowa, 150 m d"ugo#ci, doj#cie do pla!y 
ulic$. Parasole, le!aki, r%czniki, pawilony, 
beach bar.

POKOJE
W 12 budynkach. Wyposa!one w minibar, 
klimatyzacj%, sejf, TV, "azienk%, balkon.
Typy pokoi:
& standardowe dla max. 4 os.
& rodzinne dla max 5 os.
& suity dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i à la carte, 5 barów.
Ultra All Inclusive 
& #niadanie, obiad, kolacja, pó'ny posi"ek 
& przek$ski, lody
& wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: owoce morza.

INTERNET
& WiFi w lobby i w cz%#ciach wspólnych 

bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
& tenis sto"owy, rzutki, siatkówka
& aerobik, si"ownia, sauna
& animacje, dyskoteka, bilard
& sporty wodne, centrum SPA
& masa!, salon pi%kno#ci, "a'nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& 2 brodziki, plac zabaw
& zaj%cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
& menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
& "ó!eczko dla dziecka do 2 lat
& mo!liwo#( wypo!yczenia wózka

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi$zany jest 
do zapoznania si% z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO)14 LAT
2. DZIECKO DO)14 LAT

a
LOKALIZACJA: 
6 km od centrum Kemer,
45 km od lotniska w Antalyi.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 
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MAYA WORLD IMPERIAL
Skromny, niewielki hotel po!o"ony niedaleko pla"y i turkusowego 
morza w otoczeniu malowniczych górskich krajobrazów. Blisko#$ 
niewielkiej miejscowo#ci turystycznej – Beldibi uatrakcyjni wakacyjny 
wypoczynek.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2004 r., 
odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, pralnia, basen odkryty, 
zje!d!alnia wodna. Przystosowany dla osób 
niepe"nosprawnych.

PLA!A
100 m od hotelu, prywatna, !wirowa, 100 m 
d"ugo#ci. Parasole, le!aki, r$czniki, pawilony.

POKOJE
Klimatyzacja, sejf, TV, minibar, "azienka.
Typy pokoi:
% standardowe dla max 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 2 bary.
All Inclusive
% #niadanie, obiad, kolacja, przek&ski, lody
% wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 

INTERNET
% WiFi w cz$#ciach wspólnych bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% tenis sto"owy
% rzutki
% siatkówka
% aerobik
% si"ownia
% sauna
% "a'nia turecka
% animacje
% dyskoteka
% centrum SPA
% masa!
% salon pi$kno#ci
% sporty wodne

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% brodzik, plac zabaw
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% opiekunka

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO(12 LAT a

LOKALIZACJA: 
5 km od Kemer,
45 km od lotniska w Antalyi,
78 km od lotniska w Gazipasa.

ALL INCLUSIVE 
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BODRUM, DIDIM, MARMARIS

190 BODRUM HOLIDAY RESORT & SPA 5 X X X X 2-13

192 BODRUM PARK RESORT 5 X X X X 2-13

194 LA BLANCHE RESORT & SPA 5 X X X X 2-13

195 LA BLANCHE ISLAND BODRUM 5 X X X X 2-12 2-12

196 KEFALUKA RESORT 5 X X X 2-12

198 TITANIC DELUXE BODRUM 5 X X X X 2-12

199 VOGUE HOTEL BODRUM 5 X X X X 2-12

200 GOLDEN AGE BODRUM 5 X X X X 2-13

201 LA BLANCHE DUJA BODRUM 5 X X X X 2-13

202 BODRUM BAY RESORT & SPA 5 X X X 2-7 2-7

203 RIXOS PREMIUM BODRUM 5 X X X X 2-12

204 LATANYA PARK RESORT 4 X X X 2-7

205 AYAZ AQUA BEACH 4 X X X X 2-13

206
DIDIM BEACH RESORT AQUA  
&#ELEGANCE THALASSO

5 X X X X 2-13 2-7

207 FOREVER CLUB 4 X X ADULT ONLY

208 MIRAGE WORLD HOTEL 5 X X X 2-7

209 CASTLE RESORT & SPA 5 X X ADULT ONLY

210 TUANA CLUB FETHIYE 5 X X X X 2-13

211 CLUB MUNAMAR BEACH RESORT 4 X X X 2-13

212 GRAND BELISH BEACH RESORT & SPA 5 X X X X 2-13

213 LADONIA HOTELS ADAKULE 5 X X X X 2-13

214 AMARA SEALIGHT ELITE 5 X X X X 2-13

215 SEALIGHT RESORT HOTEL 5 X X X X 2-13

216 CLUB RESORT ATLANTIS 4 X X X X 2-14

217 GUMULDUR RESORT HOTEL 4 X X X X 2-13

BIA!O"NIEBIESKIE WZGÓRZA I#RAJSKIE WIDOKI
Za najpi!kniejsz" letniskow" miejscowo#$ regionu uznawane jest 
Bodrum. S%o&ce, urokliwe pla'e, lazurowe morze, przes"dzaj" 
o(znakomitych walorach tego miejsca. Szukaj"cym spokojne-
go i(komfortowego odpoczynku proponujemy region Didim 
i(Fethiye z(nieziemsko pi!knymi pla'ami i(widokami, a(jedno-
cze#nie bardziej rozbudowanymi i(luksusowymi kurortami. Za to 
Ku$adası to nie tylko ruchliwy kurort, ale równie' miasto pe%ne 
zabytków i(cichych zak"tków, w(którym prze'yjesz niezapomnia-
ne wakacje. Za to w(Marmaris odkryjesz zarazem jego kameralne, 
jak i(szalone oblicze. �z Mauzoleum - Mauzolosa króla Karii  

i(jego ma%'onki Artemizji
�z Zamek )wi!tego Piotra oraz 

znajduj"ce si! w(nim Muzeum 
Archeologii Podwodnej
�z Ruiny antycznego miasta Pedasa
�z Amfiteatr antyczny w(Bodrum
�z Pozosta%o#ci staro'ytnych miast: 

Didymy, Miletu i(Efezu
�z Szalone 'ycie nocne i(s%ynny na ca%ym 

#wiecie klub Halikarnas 
�z Rejs na greckie wyspy np. Kos lub(Rodos

NAJWI%KSZE ATRAKCJE

Riwiera Egejska to jeden z!najbardziej malowniczych zak"tków Turcji. Z!jednej strony 
tureckie Saint Tropez – raj dla mi#o$ników s#o%ca i!wody, eleganckie, t&tni"ce 'yciem 
Bodrum. Z!drugiej za$ rajskie pla'e kameralnego Didim, urokliwe Fethiye, nowoczesny 
i!antyczny Izmir oraz malownicze Ku(adası. Nie mo'esz zapomnie) te' o!t&tni"cym 
'yciem, za dnia i!w!nocy Marmaris. Zatem do zobaczenia!

189189coralove lato

Turcja Egejska
BODRUM | DIDIM | MARMARIS | FETHIYE | IZMIR | KU!ADASI

La Blanche Resort & Spa

Kefaluka Resort

Ayaz Aqua Beach

Forever Club

Vogue Hotel Bodrum

Göltürkbükü

Me"elik

Bodrum

Karaba#

Bodrum Holiday Resort & Spa

Didim Beach Resort Aqua  
& Elegance Thalasso 

Titanic Deluxe Bodrum

La Blanche Island Resort

La Blanche Duja Bodrum
Rixos Premium Bodrum

Bodrum Bay Resort & Spa

Latanya Park Resort 

Bodrum Park Resort

Golden Age Bodrum

BODRUM MILAS

M o r z e  ! r ó d z i e m n eBODRUM

Izmir

Grand Belish Beach  
Resort & Spa

Ladonia Hotels Adakule

Gumuldur Resort Hotel

Club Resort Atlantis

IZMIR

Ku"adası

IZMIR

Castle Resort & Spa
Tuana Club Fethiye

Club Munamar Beach Resort
Mirage World Hotel

Marmaris

DALAMAN

MARMARIS

MARMARIS

IZMIR, DIDIM

Sealight Resort Hotel
Amara Sealight Elite
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2002 r., 
odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, pralnia, 
basen kryty, 3 baseny odkryte, 5 zje!d!alni 
wodnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna w formie platformy 
i z pomostem, piaszczysto-!wirowa, 
400 m d"ugo#ci. Certyfikat B"$kitnej Flagi. 
Parasole, le!aki, r$czniki, pawilony, beach bar.

POKOJE
W 2 budynkach g"ównych i w 9 bungalowach. 
Wyposa!one w klimatyzacj$, sejf, minibar, 
"azienk$, TV, balkon.
Typy pokoi: 
% standardowe dla max 3 os.

% rodzinne dla max 4 os.
% club grand dla max 6 os.
% rodzinne grand dla max 6 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 3 à la carte, 5 barów.
Ultra All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, 

przek'ski, lody
% wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: w"oska, owoce morza, 
turecka.

INTERNET
% WiFi w cz$#ciach wspólnych bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% si"ownia, aerobik
% 2 korty tenisowe 

% koszykówka, siatkówka, pi"ka no!na, tenis 
sto"owy, rzutki, bilard, sporty wodne 

% animacje, dyskoteka
% salon pi$kno#ci, centrum SPA, masa!, 

sauna, "a&nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% polskoj$zyczny animator 15.06-14.09.20 r.
% miniklub dla dzieci 4-12 lat
% plac zabaw, 2 brodziki
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat
% mo!liwo#( wypo!yczenia wózka 

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

Polskie
animacje

BODRUM HOLIDAY  
RESORT & SPA

Usytuowany w!spokojnej okolicy z!zapieraj"cym dech w!piersiach 
widokiem na zatok# oraz wysp# Kos. Hotel zapewnia rodzinny wypoczynek 
w!otoczeniu bujnej ro$linno$ci $ródziemnomorskiej, oferuj"c bogaty 
program animacyjny.

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA)Y
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 6 OSÓB 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
4 km od Bodrum,
35 km od lotniska.
Zabudowa tarasowa, 
liczne schody.

Przyk%adowy pokój
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1998 r. 
Odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, centrum 
biznesowe, basen kryty, basen odkryty, 
3 zje!d!alnie wodne.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, pomost, piaszczysto-
-!wirowa, 85 m d"ugo#ci. Parasole, le!aki, 
r$czniki, pawilony.

POKOJE
W 27 budynkach. Wyposa!one w klimatyza-
cj$, sejf, minibar, "azienk$, TV, balkon. 
Typy pokoi: 
% standardowe dla max 3 os.
% z "ó!kiem pi$trowym dla max. 4 os.
% large club dla max. 4 os.
% rodzinne club dla max. 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 3 à la carte, 3 bary.
Ultra All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, przek&ski, lody, kolacja, 

pó'ny posi"ek
% napoje bezalkoholowe, lokalne napoje 

alkoholowe
Restauracje à la carte: w"oska, owoce morza, 
turecka.

INTERNET
% WiFi w lobby bezp"atne
% WiFi w cz$#ciach wspólnych p"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% kort tenisowy
% tenis sto"owy
% rzutki
% koszykówka
% siatkówka

% pi"ka no!na
% bilard
% si"ownia
% animacje
% sauna
% sporty wodne
% aerobik
% centrum SPA
% masa!
% salon pi$kno#ci
% "a'nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% brodzik
% 2 zje!d!alnie wodne dla dzieci
% animacje oraz miniklub dla dzieci 4-12 lat
% plac zabaw
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój

BODRUM PARK RESORT
Urokliwie po!o"ony tu" przy pi#knej zatoce obiekt o charakterze wioski 
wakacyjnej, który stanowi idealne miejsce na rodzinny wypoczynek. Na 
dzieci czeka tu szereg atrakcji w hotelowym miniklubie, plac zabaw oraz 
zje"d"alnie wodne, a cudowne widoki roztaczaj$ce si# z perspektywy le"aka 
ucisz$ troski dnia rodziców.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA(Y
  ZJE(D(ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
16 km od centrum Bodrum,  
40 km od lotniska w Bodrum Milas.
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2014 r. Na te-
renie hotelu restauracje, bary, sejf w recep-
cji, pralnia, sale konferencyjne, basen kryty, 
3 baseny odkryte, 7 zje!d!alni wodnych. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych. 

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, pomost, piaszczysta. 
Certyfikat B"#kitnej Flagi. Parasole, le!aki, 
r#czniki, beach bar, pawilony.

POKOJE
W budynku g"ównym. Wyposa!one 
w klimatyzacj#, sejf, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, minibar, TV, "azienk#, balkon.
Typy pokoi:
$ pokoje standardowe dla max. 3 os., 
$ pokoje superior dla max. 4 os.
$ pokoje rodzinne dla max. 4 os.
$ pokoje child friendly dla max. 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 6 à la carte, 8 barów.
Ultra All Inclusive 24h
$  %niadanie, obiad, kolacja, przek&ski, lody
$ napoje bez- i alkoholowe, wybrane 

alkohole importowane
Restauracje à la carte:  japo'ska, lokalna, 
w"oska, mi#dzynarodowa, chi'ska, owoce 
morza. 

INTERNET
$  WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
$  kort tenisowy, tenis sto"owy, cymbergaj
$ bilard, rzutki, koszykówka, sporty wodne
$ siatkówka, pi"ka no!na, si"ownia, aerobik
$ animacje, dyskoteka
$ centrum SPA, sauna, salon pi#kno%ci, 

masa!, "a(nia turecka, jacuzzi

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
$ 2 brodziki, plac zabaw
$ zaj#cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
$ menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
$ "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

LA BLANCHE ISLAND BODRUM
Hotel o!wysokim standardzie z!bogatym programem rozrywek i!zaj"# 
sportowych. Doro$li mog% skorzysta# z!licznych zabiegów SPA, smakosze 
skosztuj% da& serwowanych w!wielu restauracjach, a!baseny i!aquapark 
zadowol% ma'ych i!du(ych amatorów wodnych szale&stw.

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA)Y
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT
2. DZIECKO DO 12 LAT

a
LOKALIZACJA: 
25 km od centrum Bodrum,  
3 km od Guvercinlik,  
16 km od lotniska w*Bodrum Milas.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si# z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Przyk%adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 
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LA BLANCHE RESORT & SPA
Luksusowy hotel po!o"ony w Turguteris, gdzie spaceruj#c w#skimi 
uliczkami napotka$ mo"na wiele zabytkowych ko%cio!ów, %wi#ty& 
i meczetów. Znajduje si' tu wiele sklepów, restauracji i barów. Czeka 
tu najwi'kszy w regionie basen odkryty oraz centrum SPA i talasoterapii.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2006 r. 
odnowiony 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sejf w recepcji, sala 
konferencyjna, basen kryty, basen odkryty, 
2 zje!d!alnie wodne. Przystosowany dla 
osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta oraz 
w formie platformy i pomostu, certyfikat 
B"#kitnej Flagi. Parasole, le!aki, r#czniki, 
pawilony, beach bar.

POKOJE
W 8 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj#, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, sejf, 
minibar, "azienk#, balkon.
Typy pokoi: 
$ standardowe dla max 3 os.
$ rodzinne dla max 4 os.
$ large dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 4 à la carte, 4 bary.
Ultra All Inclusive 24h
$ %niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, 

przek'ski, lody
$ lokalne oraz wybrane importowane napoje 

bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: %ródziemnomorska, 
turecka, chi(ska, w"oska.

INTERNET
$ WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
$ si"ownia, aerobik, tenis sto"owy, rzutki, bilard
$ 2 korty tenisowe, siatkówka, sporty wodne
$ animacje, dyskoteka
$ centrum SPA, masa!, sauna, "a&nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
$ brodzik, plac zabaw 
$ zaj#cia w miniklubie dla dzieci 4-8 lat
$ menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
$ "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

B
U

%G
A

R
IA

 | 
E

le
n

it
e

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA)Y  
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Po"o!ony na pó"wyspie, 
1 km od centrum Turgutreis, 
18*km*na*zachód od Bodrum, 
50 km od lotniska.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si# z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Przyk&adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

194 Wi'cej o(hotelu na www.coraltravel.pl

T
U

R
C

JA
 | 

B
o

d
ru

m

194 195



K
lie

n
t 

p
rz

ed
 p

o
d

p
is

an
ie

m
 u

m
o

w
y 

zo
b

o
w

i!
za

n
y 

je
st

 d
o

 z
ap

o
zn

an
ia

 s
i"

 z
#W

ar
u

n
ka

m
i I

m
p

re
z 

Tu
ry

st
yc

zn
yc

h
 d

o
st

"p
n

ym
i p

o
d

 a
d

re
se

m
 w

w
w

.c
o

ra
lt

ra
ve

l.p
l

197197coralove lato Wi!cej o"hotelu na www.coraltravel.pl

T
U

R
C

JA
 | 

B
o

d
ru

m

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2009 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sejf w recepcji, sale 
konferencyjne, pralnia, basen kryty, 
2 baseny odkryte, 5 zje!d!alni wodnych. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
100 m od hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysto-!wirowa 440 m d"ugo#ci. 
Certyfikat B"$kitnej Flagi. Parasole, le!aki, 
r$czniki, pawilony, beach bar.

POKOJE
Wyposa!one w klimatyzacj$, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, 
"azienk$, balkon.

Typy pokoi:
% standardowe dla max 2 os.
% deluxe dla max 2 os.
% connection dla max 6 os.
% rodzinne dla max 4 os.
% suity dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 5 restauracji à la carte, 
7 barów.
Ultra All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, pó&ny posi"ek, kolacja, 

przek'ski, lody
% lokalne napoje bez- i alkoholowe, wybrane 

alkohole importowane
Restauracje à la carte: chi(ska, w"oska, 
turecka, owoce morza, meksyka(ska.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% aerobik, si"ownia
% animacje, dyskoteka, kino
% squash, koszykówka, pi"ka no!na, siatkówka
% sporty wodne, 2 korty tenisowe, kr$gle
% cymbergaj, bilard, tenis sto"owy, rzutki
% centrum SPA, masa!, jacuzzi, "a&nia turecka
% salon pi$kno#ci, sauna

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% 3 brodziki, plac zabaw
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat
% opiekunka

Przyk%adowy pokój

KEFALUKA RESORT
Wyj!tkowe po"o#enie oferuje widok na g"$boki b"$kit Morza Egejskiego 
i%wysp$ Kos. Przygotowano tu dla ma"ych i%du#ych baseny z%aquaparkiem, 
a%dla mi"o&ników relaksu w%SPA bogat! ofert$ zabiegów. Smakosze b$d! 
mogli delektowa' si$ potrawami z%zak!tków &wiata w%restauracjach.

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 6 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Akyarlar,  
10 km od Turgutreis,  
25 km od Bodrum,  
60 km od lotniska.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 
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Przyk!adowy pokój

VOGUE HOTEL BODRUM
Spektakularny widok na zatok! i"krystaliczne wody Morza Egejskiego 
to"zapowied# niezapomnianych wakacji. Wysoka jako$% us&ug, profesjonalna 
obs&uga, komfortowe pokoje oraz rozbudowana infrastruktura sportowo-
rekreacyjna dla doros&ych i"dla dzieci to niew'tpliwe atuty tego hotelu.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2013 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, pralnia,  
3 baseny odkryte, basen kryty, aquapark, 
20 zje!d!alni wodnych. Przystosowany dla 
osób niepe"nosprawnych.

PLA"A
Przy hotelu, prywatna, pomost, piaszczysta, 
650 m d"ugo#ci. Parasole, le!aki, r$czniki, 
pawilony. Certyfikat B"$kitnej Flagi.

POKOJE
W budynku g"ównym i bungalowach. 
Wyposa!one w klimatyzacj$, TV, zestaw 
do parzenia kawy/herbaty, sejf, minibar, 
"azienk$, balkon.
Typy pokoi:
% superior dla max 3 os.
% suity rodzinne dla max 4 os.
% connection dla max 5 os.
% deluxe corner dla max 4 os.
% rodzinne dla max 5 os.
% wille dla max 10 os.

WY"YWIENIE
5 restauracji, 4 à la carte, 10 barów.
Ultra All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, kolacja, przek&ski, lody
% wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe, 

wybrane alkohole importowane
Restauracje à la carte: owoce morza, w"oska, 
turecka, japo'ska.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
% si"ownia, aerobik
% lunapark
% 4 korty tenisowe, tenis sto"owy, 
% rzutki, bilard, kr$gle, badminton
% kino, animacje, dyskoteka
% centrum SPA, masa!, "a(nia turecka
% salon pi$kno#ci, jacuzzi, sauna
% sporty wodne, siatkówka, pi"ka no!na

Z#MY$L% O#DZIECIACH
% 2 brodziki, plac zabaw, animacje
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-17 lat
% menu i krzese"ko dla dzieci w restauracji
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka
% mo!liwo#) wypo!yczenia wózka 

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA*Y
  20 ZJE*D*ALNI I LUNAPARK
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 10 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
8 km od centrum Bodrum,  
25 km od lotniska w Bodrum.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z+Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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TITANIC DELUXE BODRUM
Luksusowy hotel dla wymagaj!cych. Po"o#ony na wzgórzu, dzi$ki czemu 
z%okien rozpo&ciera si$ pi$kny widok na morze. W%restauracjach mo#na 
skosztowa' lokalnych specja"ów. Mi"o&nicy wodnych szale(stw b$d! 
zadowoleni ze%sportów wodnych i%basenów na &wie#ym powietrzu.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2016 r. 
Na terenie hotelu restauracje, bary, sejf 
w recepcji, pralnia, sale konferencyjne, basen 
kryty, basen odkryty, 4 zje!d!alnie wodne. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysta, 380 m d"ugo#ci. Parasole, 
le!aki, r$czniki, pawilony, beach bar.

POKOJE
W 30 budynkach. Wyposa!one w klimaty-
zacj$, TV, sejf, minibar, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, "azienk$, balkon.
Typy pokoi:
% standardowe dla max 3 os.
% deluxe dla max 4 os.
% superior dla max 4 os.
% rodzinne dla max 4 os.
% suity rodzinne dla max 6 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 4 à la carte, 8 barów.
Ultra All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, kolacje, pó&ny posi"ek, 

przek'ski, lody
% lokalne napoje bez- i alkoholowe, wybrane 

alkohole importowane
Restauracje à la carte: mi$dzynarodowa, 
w"oska, turecka, owoce morza.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% si"ownia, aerobik, pi"ka no!na
% rzutki, tenis sto"owy, 2 kort tenisowy
% koszykówka, siatkówka, sporty wodne
% animacje, dyskoteka, sauna, "a&nia turecka
% centrum SPA, masa!, salon pi$kno#ci

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% brodzik, 3 zje!d!alnie wodne, plac zabaw
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji 
% mo!liwo#( wypo!yczenia wózka
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 6 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
3 km od Guvercinlik, 
15)km)od)lotniska w Bodrum,
25 km od centrum Bodrum.

Przyk%adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 
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  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA!Y
  ZJE!D!ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W!HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
11 km od centrum Bodrum,
5 km od Torba,
21"km od lotniska w"Bodrum Milas.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2010 r., od-
nowiony w 2018 r. Na terenie hotelu restau-
racje, bary, pralnia, sale konferencyjne, basen 
kryty, 2 baseny odkryte, 2 zje#d#alnie wodne. 
Przystosowany dla osób niepe$nosprawnych.

PLA"A
Przy hotelu, prywatna, pomost, piaszczysta, 
370 m d$ugo%ci. Certyfikat B$&kitnej Flagi. 
Parasole, le#aki, r&czniki, beach bar, pawilony.

POKOJE
W 44 budynkach. Wyposa#one w klimatyzacj&, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, sejf, minibar, 
TV, $azienk&, balkon.
Typy pokoi:
' Club dla max. 2 os., 
' Village Standart dla max. 4 os.
' Main Building Standart dla max. 3 os.

WY"YWIENIE
 Restauracja g$ówna, 3 à la carte, 3 bary.
Ultra All Inclusive 24h
'  %niadanie, obiad, kolacja,  pó(ny posi$ek, 

przek)ski, lody
'  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  turecka, w$oska, 
owoce morza.

INTERNET
'  WiFi w hotelu bezp$atne

AKTYWNIE I!ANIMACYJNIE
'  kort tenisowy, lekcje tenisa
' tenis sto$owy, bilard, rzutki, siatkówka
' squash, pi$ka no#na, sporty wodne
' aerobik, animacje, dyskoteka
' centrum SPA, sauna, masa#, $a(nia turecka

Z!MY#L$ O!DZIECIACH
' 2 brodziki, plac zabaw
' zaj&cia w miniklubie dla dzieci 2-8 lat
' menu i krzese$ka dla dzieci w restauracji
' $ó#eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

LA BLANCHE DUJA BODRUM
Wyj!tkowo po"o#ony hotel, to ciekawe miejsce na sp$dzenie uroczych 
wakacji. Cudowne widoki na zielone pagórki i%g"$boki b"$kit morza 
zapieraj! dech w%piersiach. Wyborne menu oraz urozmaicony program 
animacji zapewni rozrywk$ du#ym i%ma"ym Go&ciom.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi)zany jest 
do zapoznania si& z"Warunkami Imprez Turystycznych 
dost&pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Przyk%adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 
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GOLDEN AGE BODRUM 
Hotel, dzi!ki po"o#eniu nad brzegiem zatoki Yalikavak zapewnia 
wspania"e widoki na Morze Egejskie. Na Go$ci czeka prywatna pla#a oraz 
2 baseny, zje#d#alnie i%zaplecze sportowo-rekreacyjne. Atrakcyjny pakiet 
All%Inclusive, zapewni wakacje pe"ne relaksu z%dala od wszelkich trosk.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, basen odkryty, 
5 zje!d!alni wodnych. Przystosowany dla 
osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-!wirowa 
z pomostem, 200 m d"ugo#ci. Certyfikat 
B"$kitnej Flagi. Parasole, le!aki, r$czniki, 
beach bar.

POKOJE
W 8 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj$, 
sejf, minibar, TV, "azienk$, balkon francuski 
lub balkon. 
Typy pokoi:
% standardowe dla max. 4 os.
% anex dla max. 2 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 2 à la carte, 4 bary.
All Inclusive 
% #niadanie, obiad, przek&ski, kolacja
% lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: turecka, owoce morza.

INTERNET
% WiFi w cz$#ciach wspólnych bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% tenis sto"owy, rzutki, siatkówka
% minigolf, bilard
% aerobik
% animacje, dyskoteka
% centrum SPA, masa!, sauna, "a'nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% brodzik, 2 zje!d!alnie wodne
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
% plac zabaw
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA)Y
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Yalikavak - 2 km,
ok. 20 km od Bodrum,
45 km od lotniska w Bodrum.

ALL INCLUSIVE 

Przyk%adowy pokój
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2003 r., 
odnowiony w 2010 r. Na terenie hotelu 
4 restauracje, 8 barów, pralnia, sale konferen-
cyjne, 2 baseny, 4 zje!d!alnie wodne. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-!wirowa, 
pomost, 200 m d"ugo#ci, certyfikat B"$kitnej 
Flagi, do pla!y kursuje bus hotelowy. Parasole, 
le!aki, r$czniki, beach bar, pawilony.

POKOJE
W 43 budynkach. Wyposa!one 
w klimatyzacj$, sejf, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, minibar, TV, "azienk$, balkon 
Typy pokoi: 
% deluxe dla max. 3 os. 
% premium dla max. 4 os.
% suity dla max. 4 os.
% suity rodzinne dla max. 5 os.
% superior suity dla max. 6 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, restauracja z przek&-
skami, 2 à la carte, 8 barów.
All Exclusive All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, kolacja, przek&ski, pó'ny 

posi"ek, lody
% lokalne napoje bez- i alkoholowe, wybrane 

alkohole importowane
Restauracje à la carte: w"oska, owoce morza.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
% tenis sto"owy, rzutki, koszykówka, 

siatkówka, pi"ka no!na, sporty wodne
% aerobik, si"ownia, animacje, kino
% centrum SPA, salon pi$kno#ci, sauna, 

talasoterapia, masa!, jacuzzi, "a'nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% brodzik, 4 zje!d!alnie wodne dla dzieci
% animacje oraz miniklub dla dzieci 4-12 lat
% plac zabaw
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% mo!liwo#( wypo!yczenia wózka
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

RIXOS PREMIUM BODRUM
Hotel po!o"ony w sosnowym lesie, otoczony !agodnymi wzgórzami. 
Pi#kne widoki i spokojna okolica stwarzaj$ doskona!y klimat do relaksu 
i odpoczynku. Dla swoich Go%ci oferuje mnóstwo rozrywek i atrakcji 
sportowych, dla dzieci wiele zaj#& i zabawy. 

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL EXCLUSIVE   
     ALL INCLUSIVE 24H

  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 6 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
2 km od Torba,  
10 km od centrum Bodrum, 
25 km od lotniska w Bodrum Milas.

ALL EXCLUSIVE
ALL INCLUSIVE 24H 
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BODRUM BAY RESORT & SPA
Ten obiekt zdecydowanie wyró!nia si" na tle innych hoteli zachwycaj#cymi 
widokami dzi"ki swojemu po$o!eniu. Przep$ywaj#ce liczne statki oraz widok 
na okoliczne miasta znad brzegu o%rodka nie pozwalaj# oderwa& wzroku 
od wody. Ponadto oferowany pakiet All Inclusive umili pobyt, pozwalaj#c 
zapomnie& o wszelkich troskach.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1989 r. 
Odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, basen odkryty. 

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, platforma, 300 m 
d!ugo"ci. Parasole, le#aki, r$czniki, bar na 
pla#y, pawilony.

POKOJE
W budynku g!ównym i bungalowach. 
Wyposa#one w klimatyzacj$, sejf, minibar, 
TV, !azienk$, balkon.
Typy pokoi:
% pokoje Hotel dla max 4 os.
% pokoje Club dla max 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g!ówna, à la carte, 4 bary.
All Inclusive
% "niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi!ek, 

przek'ski, lody
% napoje bezalkoholowe, lokalne napoje 

alkoholowe 
Restauracje à la carte: mi$dzynarodowa.

INTERNET
% WiFi w lobby bezp!atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% si!ownia
% tenis sto!owy, bilard, rzutki, siatkówka
% sporty wodne
% animacje
% centrum SPA, sauna, masa#, !a&nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% brodzik
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-9 lat
% plac zabaw
% krzese!ka dla dzieci w restauracji 
% !ó#eczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA)Y
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 7 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
2 km od Bodrum,  
40 km od lotniska w Bodrum.
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AYAZ AQUA BEACH
Niedu!y, zadbany hotel po"o!ony w#pobli!u pla!y i#centrum rozrywkowej 
miejscowo$ci Gumbet na pó"wyspie Bodrum. Dzi%ki blisko$ci lokalnych 
atrakcji, w#wystarczaj&cej odleg"o$ci od zgie"ku miasta, mo!na tu sp%dzi' 
mi"e i#relaksuj&ce wakacje w#przyjemnej atmosferze.

HOTEL
Kategoria lokalna - brak, otwarty w 2001 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, sejf w recepcji, pralnia, 
4 baseny odkryte, 2 zje!d!alnie wodne.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysta, 50 m d"ugo#ci. Doj#cie do pla!y 
promenad$. Parasole, le!aki, r%czniki, beach 
bar.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj%, 
minibar, TV, "azienk%, balkon.
Typy pokoi:
& standardowe dla max 3 os.
& large dla max 4 os.
& promo dla max 2 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 4 bary.
All Inclusive 
&  #niadanie, obiad, kolacja, przek$ski
& lokalne napoje bez- i alkoholowe, wybrane 

alkohole importowane.

INTERNET
&  WiFi w cz%#ciach wspólnych bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
&  tenis sto"owy
& rzutki
& animacje
& bilard
& masa!

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
&  brodzik
& animacje
& krzese"ka dla dzieci w restauracji
& "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi$zany jest 
do zapoznania si% z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA(Y
  ZJE(D(ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Gumbet, 5 km od Bodrum,  
38 km od lotniska Bodrum-Milas.

ALL INCLUSIVE 
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  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H  
  PRZY PLA!Y
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W!HOTELU: 
1. DZIECKO DO 7 LAT a

LOKALIZACJA: 
16 km od centrum Bodrum, 
16 km od Bodrum, 
40 km od lotniska w"Bodrum-Milas.

LATANYA PARK RESORT
Hotel zlokalizowany przy samej pla!y oraz blisko miasta Bodrum, 
nazywanego przez niektórych Saint Tropez wschodu. Teren wokó" niego, 
to idealne po"#czenie zieleni gór i$turkusu morza. B%dzie to bardzo dobry 
wybór dla rodzin z$dzie&mi.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1989 r, 
odnowiony w 2007 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, basen odkryty. 
Przystosowany dla osób niepe#nosprawnych.

PLA"A
Przy hotelu, wydzielona cz$%& pla'y 
publicznej, pomost, piaszczysto-'wirowa, 
123 m d#ugo%ci. Parasole, le'aki, r$czniki, 
pawilony.

POKOJE
W 5 budynkach. Wyposa'one w klimatyzacj$, 
sejf, minibar, TV, #azienk$, balkon.
Typy pokoi:
( rodzinne club dla max. 4 os.
( standardowe dla max. 3 os.

WY"YWIENIE
Restauracja g#ówna, à la carte, 2 bary.
Ultra All Inclusive 24h
( %niadanie, obiad, kolacja, pó)ny posi#ek
( przek*ski, lody
( lokalne napoje bez- i alkoholowe, 
Restauracje à la carte: mi$dzynarodowa.

INTERNET
( WiFi w hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I!ANIMACYJNIE
( tenis sto#owy, bilard, rzutki, siatkówka
( si#ownia, sporty wodne
( animacje
( centrum SPA, salon pi$kno%ci, sauna
( masa', #a)nia turecka

Z!MY#L$ O!DZIECIACH
( brodzik, plac zabaw
( zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
( menu i krzese#ka dla dzieci w restauracji
( #ó'eczko dla dziecka do 2 lat 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi*zany jest 
do zapoznania si$ z"Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

Przyk%adowy pokój
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FOREVER CLUB
Hotel przeznaczony jest dla osób powy!ej 14 roku !ycia. Obiekt tu! nad 
brzegiem Morza Egejskiego, do którego prowadzi przej"cie podziemne. 
Bogata formu#a All Inclusive daje mo!liwo"$ spróbowania lokalnych 
potraw, a%hotelowe SPA dostarczy mi#ych chwil relaksacyjnych.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1997 r., 
odnowiony w 2007 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, basen odkryty.

PLA!A
300 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-
!wirowa, 100 m d"ugo#ci. Certyfikat 
B"$kitnej Flagi. Parasole, le!aki, r$czniki, 
beach bar. Doj#cie do pla!y tunelem.

POKOJE
W 5 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj$, 
sejf, minibar, "azienk$, TV, balkon.
Typy pokoi:
% standardowe dla max 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 2 a la carte, 4 bary.
All Inclusive
% #niadanie, obiad, kolacja, przek&ski 
% wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: w"oska, owoce morza.

INTERNET
% WiFi w cz$#ciach wspólnych bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% si"ownia
% sauna, "a'nia turecka
% jacuzzi
% tenis sto"owy
% rzutki, bilard
% animacje
% centrum SPA, masa!
% dyskoteka

DODATKOWE INFORMACJE
Hotel tylko dla doros"ych.

Przyk#adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  WIFI GRATIS 

  TYLKO DLA DOROS)YCH

a
LOKALIZACJA: 
1 km od centrum Bodrum,  
35 km od lotniska.

ALL INCLUSIVE 
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DIDIM BEACH RESORT AQUA 
& ELEGANCE THALASSO

Wyj!tkowo pi"kny basen w#kszta$cie delfina, aquapark, po$o%ona przy 
hotelu pla%a oraz bogaty wachlarz rozrywek a#ponadto wyborna kuchnia 
to tylko nieliczne zalety tego hotelu. 

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2001 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
basen odkryty, 8 zje!d!alni wodnych. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, wydzielona cz#$% pla!y 
publicznej, piaszczysta. Certyfikat B"#kitnej 
Flagi. Pomost na pla!y. Parasole, le!aki, 
r#czniki, beach bar.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj#, 
sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, TV, "azienk#, balkon.
Typy pokoi:
&  standardowe dla max 4 os.
& rodzinne dla max 4 os.
& promo dla max 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 3 à la carte, 4 bary.
All Inclusive Plus 24h
&  $niadanie, obiad, kolacja, pó'ny posi"ek, 

przek(ski, lody
& wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: turecka, rybna, w"oska.

INTERNET
&  WiFi w cz#$ciach wspólnych bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
&  si"ownia, aerobik, animacje
& tenis sto"owy, rzutki, kr#gle, bilard 
& siatkówka, pi"ka no!na 
& kort tenisowy
& centrum SPA i talasoterapii, masa!, jacuzzi, 

salon pi#kno$ci, sauna, "a'nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& polskoj#zyczny animator 15.06-14.09.20 r.
&  miniklub dla dzieci 4-12 lat
& 3 brodziki, 4 zje!d!alnie wodne, plac zabaw
& opiekunka, "ó!eczko dla dziecka do 2 lat
& menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji

Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si# z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVEPLUS 24H
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
3 km od Didim,
1 km od Altinkum 
84 km od lotniska w Bodrum.

ALL INCLUSIVE
PLUS 24H 

Polskie
animacje

Przyk%adowy pokój
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2006 r., 
odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
basen odkryty.

PLA!A
700 m od hotelu, prywatna, piaszczysta. 
Parasole, le!aki, r"czniki, beach bar. 
Do pla!y kursuje bus hotelowy. 

POKOJE
Wyposa!one w klimatyzacj", sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy /herbaty, TV, 
#azienk", balkon.
Typy pokoi:
$ standardowe dla max 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna, 2 à la carte, 2 bary.
Ultra All Inclusive 24 h
$ %niadanie, obiad, pó&ny posi#ek, kolacja, 

przek'ski
$ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: owoce morza, 
turecka.

INTERNET
$ WiFi w hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
$ si#ownia, aerobik
$ tenis sto#owy, rzutki, bilard
$ sauna, #a&nia turecka
$ pi#ka no!na, kort tenisowy
$ siatkówka
$ animacje, dyskoteka
$ centrum SPA, talasoterapia
$ salon pi"kno%ci, masa!, jacuzzi

DODATKOWE INFORMACJE
Hotel tylko dla osób doros#ych.

CASTLE RESORT & SPA
Imponuj!cy hotel po"o#ony w$spokojnej okolicy w$miejscowo%ci 
Sarigerme. Pokoje urz!dzone zosta"y w$wyj!tkowym %ródziemnomorskim 
stylu zapewniaj!c udany wypoczynek. Na "asuchów czekaj! restauracje 
a$la carte serwuj!ce szeroki wybór da& kuchni regionalnej i$owoce morza.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  WIFI GRATIS 

  TYLKO DLA DOROS(YCH

a
LOKALIZACJA: 
2 km od Sarigerme,  
97 km od Marmaris,  
16 km od lotniska w)Dalamanie.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si" z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost"pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Przyk#adowy pokój

209209coralove lato Wi'cej o$hotelu na www.coraltravel.pl

T
U

R
C

JA
 | 

M
ar

m
ar

is

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1995 r., 
odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, sala konferencyjna, pralnia, 
3 baseny odkryte, 2 zje!d!alnie wodne. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
80 m od hotelu, wydzielona cz#$% pla!y 
publicznej, piaszczysto-!wirowa. Doj$cie 
do pla!y ulic&. Parasole, le!aki, r#czniki, beach 
bar.

POKOJE
W 4 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj#, 
sejf, minibar, "azienk#, TV, balkon.
Typy pokoi:
' standardowe dla max 3 os.
' deluxe dla max 4 os.
' suite dublex dla max 5 os.
' rodzinne dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 4 bary.
All Inclusive 
' $niadanie, obiad, kolacja, pó(ny posi"ek, 

przek&ski, lody
' wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 

INTERNET
' WiFi w cz#$ciach wspólnych i pokojach 

bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
' animacje, aerobik, kino
' tenis sto"owy, rzutki, siatkówka pla!owa
' centrum SPA, masa!, sauna, "a(nia turecka
' sporty wodne na pla!y

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
' 3 brodziki, zje!d!alnie, plac zabaw
' zaj#cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
' menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
' "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

MIRAGE WORLD HOTEL
Hotel s!ynie z"tureckiej go#cinno#ci oraz nienagannej obs!ugi. Jest to idealne 
miejsce aby zapomnie$ o"wyczerpaniu i"zapewni$ sobie relaksuj%ce wakacje. 
Pakiet All Inclusive pozwoli pozna$ lokalne i"mi&dzynarodowe smaki, za# 
muzyka na 'ywo i"animacje uatrakcyjni% wypoczynek.

ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si# z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Przyk%adowy pokój

  ALL INCLUSIVE
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 7 LAT a

LOKALIZACJA: 
Icmeler, 9 km od Marmaris,  
90 km od lotniska w Dalamanie.

208 Wi&cej o"hotelu na www.coraltravel.pl

T
U

R
C

JA
 | 

M
ar

m
ar

is

208 209



CLUB MUNAMAR  
BEACH RESORT

Obiekt zlokalizowany w!centrum uroczej miejscowo"ci Icmeler ze sklepami, 
restauracjami i!barami. Polecany jest osobom m#odym, chc$cym korzysta% 
z!uroków &ycia nocnego.

HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK, otwarty w 1989 r., 
odnowiony w 2011 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, 3 baseny odkryte, 
zje!d!alnia wodna.

PLA!A
60 m od hotelu, piaszczysto–!wirowa, 
prywatna. Parasole, le!aki. Doj"cie do pla!y 
ulic#.

POKOJE
W 5 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj$, 
sejf, minibar, %azienk$, TV, balkon.
Typy pokoi:
& standardowe dla max 4 os.
& rodzinne dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g%ówna, bar.
All Inclusive
& "niadanie, obiad, kolacja, pó'ny posi%ek, 

przek#ski
& wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
& WiFi w hotelu bezp%atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
& animacje, dyskoteka
& aerobik
& billard, rzutki
& salon pi$kno"ci
& centrum SPA, masa!, sauna, %a'nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& brodzik, plac zabaw
& zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
& krzese%ka dla dzieci w restauracji
& %ó!eczko dla dziecka do 2 lat

ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE 
  ZJE(D(ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKÓJ DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Icmeler, 8 km od Marmaris,  
100 km od lotniska w Dalamanie.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi#zany jest 
do zapoznania si$ z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Przyk%adowy pokój
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TUANA CLUB FETHIYE
Pi!ciogwiazdkowy obiekt po"o#ony nad morzem na terenie staro#ytnej 
krainy Licja. Najm"odsi z rado$ci% skorzystaj% ze zje#d#alni wodnych, 
miniklubu czy placu zabaw. Podczas ca"odobowego AII Inclusive b!dziemy 
mogli skosztowa& da& regionalnych pozosta"ych cz!$ci $wiata.

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA!Y
  ZJE!D!ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKÓJ DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W!HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
17 km od centrum Fethiye,  
42 km od lotniska w Dalamanie.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1993 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu bary, 
restauracje, pralnia, sejf w recepcji, sale 
konferencyjne, basen kryty, 2 baseny odkryte, 
3 zje"d"alnie wodne. Przystosowany dla 
osób niepe#nosprawnych.

PLA"A
Przy hotelu, prywatna, pomost, piaszczysto-
"wirowa, 250 m d#ugo$ci. Certyfikat B#%kitnej 
Flagi. Parasole, le"aki, r%czniki, pawilony.

POKOJE
W 24 budynkach. Wyposa"one w klimatyzacj%, 
sejf, minibar, #azienk%, balkon.
Typy pokoi:
& standardowe dla max 4 os.
& rodzinne dla max. 5 os.

WY"YWIENIE
Restauracja g#ówna i 3 à la carte, bar.
Ultra All Inclusive 24h
& $niadanie, obiad, pó'ny posi#ek, kolacja, 

przek(ski
& napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: w#oska, owoce morza, 
lokalna.

INTERNET
& WiFi w hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I!ANIMACYJNIE
& 5 kortów do tenisa ziemnego, tenis sto#owy
& rzutki, bilard, koszykówka, siatkówka
& squash, minigolf, pi#ka no"na, sporty wodne
& aerobik, si#ownia, animacje, dyskoteka
& centrum SPA, talasoterapia, sauna, masa 
& jacuzzi, salon pi%kno$ci, #a'nia turecka

Z!MY#L$ O!DZIECIACH
& 2 brodziki, plac zabaw
& zaj%cia w miniklubie dla dzieci 4-14 lat
& menu i krzese#ka dla dzieci w restauracji
& #ó"eczko dla dziecka do 2 lat 
& mo"liwo$) wypo"yczenia wózka

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si% z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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LADONIA HOTELS ADAKULE
Hotel w doskona!ej lokalizacji – przy samej pla"y w odleg!o#ci zaledwie 
1 km od centrum Ku$adasi. Mo"liwo#% zobaczenia pobliskich atrakcji 
i&t'tni(cego "yciem miasta noc( ucieszy mi!o#ników przygód i aktywnego 
sp'dzania czasu.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1989 r., odno-
wiony w 2019 r. Na terenie hotelu restaura-
cje, bary, pralnia, sale konferencyjne, basen 
kryty, 3 baseny odkryte, 3 zje!d!alnie wodne. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, pomost, !wirowa, 
500 m d"ugo#ci, Certyfikat B"$kitnej Flagi. 
Parasole, le!aki, r$czniki, pawilony, beach bar.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj$, 
sejf, minibar, "azienk$, TV, balkon.
Typy pokoi:
% standardowe dla max 3 os.
% annex dla max. 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 2 a la carte, 4 bary.
Ultra All Inclusive 24h
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, 

przek'ski, lody 
% wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: w"oska, owoce morza.

INTERNET
% WiFi w lobby bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% kort tenisowy, lekcje tenisa, badminton
% koszykówka, siatkówka
% pi"ka no!na, rzutki, bilard
% sporty wodne
% aerobik, si"ownia
% animacje, dyskoteka
% sauna, centrum SPA, masa!, 
% salon pi$kno#ci, "a&nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
%  brodzik, 2 zje!d!alnie wodne, plac zabaw
% animacje oraz miniklub dla dzieci 5-12 lat
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA)Y
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
1 km od centrum Ku*adasi, 
75 km od lotniska w Adnan 
Menderes.
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ALL INCLUSIVE 

GRAND BELISH BEACH 
RESORT & SPA

Hotel po!o"ony przy pla"y w centrum miasta zapewnia pi#kne widoki na 
port i zatok#. Ciche i komfortowo urz$dzone pokoje, basen na dachu oraz 
miejska pla"a – to wszystko czeka na spragnionych wypoczynku Go%ci.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2010 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bar, sejf w recepcji, pralnia, basen 
odkryty, 3 zje!d!alnie wodne. Przystosowany 
dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, wydzielona cz#$% pla!y 
publicznej, pomost, piaszczysta. Certyfikat 
B"#kitnej Flagi, doj$cie do pla!y promenad&. 
Parasole, le!aki, r#czniki.

POKOJE
W budynku g"ównym. Wyposa!one w sejf, 
klimatyzacj#, minibar, TV, "azienk#, balkon.
Typy pokoi:
'  standardowe dla max 3 os.
' superior dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, à la carte, bar.
All Inclusive
'  $niadanie, obiad, kolacja, pó(ny posi"ek, 

przek&ski, lody
' lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: owoce morza.

INTERNET
'  WiFi w cz#$ciach wspólnych bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
' si"ownia, kort tenisowy, tenis sto"owy, bilard
' rzutki, koszykówka, siatkówka
' animacje, dyskoteka, kino
' centrum SPA, masa!, sauna, salon 

pi#kno$ci, "a(nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
'  brodzik, zje!d!alnia wodna, plac zabaw
' animacje oraz miniklub dla dzieci 4-12 lat
' krzese"ka dla dzieci w restauracji
' "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si# z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
12 km od centrum Ku+adasi, 
100 km od lotniska w Adnan 
Menderes.

Przyk%adowy pokój
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SEALIGHT RESORT HOTEL
Po!o"ony na klifie obiekt otoczony sosnowym lasem pi#knie wpisuje si# 
w malownicz$ sceneri# wybrze"a Morza Egejskiego. Rozleg!y kompleks 
basenów ze zje"d"alniami stanowi nie lada gratk# dla mi!o%ników wodnego 
szale&stwa. Bogaty program animacyjny.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2007 r, od-
nowiony w 2017 r. Na terenie hotelu restau-
racje, bary, pralnia, basen kryty, 2 baseny od-
kryte, 7 zje!d!alni wodnych. Przystosowany 
dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 300 m 
d"ugo#ci. Certyfikat B"$kitnej Flagi, doj#cie 
do pla!y promenad%, do pla!y kursuje bus 
hotelowy. Parasole, le!aki, r$czniki, beach 
bar.

POKOJE
W budynku g"ównym. Wyposa!one w sejf, 
klimatyzacj$, minibar, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, TV, "azienk$, balkon.
Typy pokoi:
& standardowe dla max. 3 os.
& superior dla max. 4 os.
& deluxe dla max. 2 os.
& red door dla max. 2 os.

WY!YWIENIE
2 restauracje g"ówne, 5 restauracji à la carte, 
5 barów.
Ultra All Inclusive 24h
& #niadanie, obiad, kolacja, pó'ny posi"ek, 

przek%ski, lody
& napoje bezalkoholowe, lokalne napoje 

alkoholowe 
Restauracje à la carte: chi(ska, owoce 
morza, lokalna, #ródziemnomorska, 
meksyka(ska.

INTERNET
& Wi-Fi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
& kort tenisowy, tenis sto"owy, rzutki, bilard, 

minigolf
& koszykówka, pi"ka no!na, siatkówka, sporty 

wodne
& si"ownia
& animacje, dyskoteka
& sauna, centrum SPA, masa!, salon 

pi$kno#ci, "a'nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& 2 brodziki, 4 zje!d!alnie wodne dla dzieci
& plac zabaw
& animacje oraz miniklub dla dzieci 4-12 lat
& menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
& "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi%zany jest 
do zapoznania si$ z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H 
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS a

LOKALIZACJA: 
5 km od centrum Kusadasi,  
61 km od Kusadasi,  
75 km od lotniska w Adnan Menderes

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 
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  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA!Y

  ZJE!D!ALNIE
  WIFI GRATIS a

LOKALIZACJA: 
6 km od centrum Kusadasi,  
25 km od Selcuk,  
75 km od lotniska w Adnan Menderes

AMARA SEALIGHT ELITE
Wysokiej klasy hotel po!o"ony bezpo#rednio przy pla"y. Du"e pokoje 
o nowoczesnym wystroju, program animacyjny dla dzieci oraz szeroki 
wybór restauracji a la carte sprawiaj$, "e jest to doskona!a oferta zarówno 
dla rodzin z dzie%mi, jak i dla par. 

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2015 r. Na 
terenie hotelu restauracje, bary, pralnia, basen 
kryty, basen odkryty, 5 zje"d"alni wodnych 
dla doros#ych i 2 zje"d"alnie dla dzieci. 
Przystosowany dla osób niepe#nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-"wirowa, 
119 m d#ugo$ci, certyfikat B#%kitnej Flagi. 
Parasole, le"aki, r%czniki.

POKOJE
W budynku g#ównym. Wyposa"one w sejf, 
klimatyzacj%, zestaw do parzenia kawy/
herbaty, minibar, TV, #azienk%, balkon.
Typy pokoi:
& select dla max. 4 os.
& suity corner dla max. 4 os.
& junior suity dla max. 4 os.
& suity anaia dla max. 2 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna, 6 restauracji à la carte, 
4 bary.
Ultra All Inclusive 24h
& $niadanie, obiad, kolacja, pó'ny posi#ek, 

przek(ski, lody
& napoje bezalkoholowe, lokalne napoje 

alkoholowe, wybrane alkohole 
importowane 

Restauracje à la carte: mi%dzynarodowa, 
2 lokalne, chi)ska/japo)ska, w#oska, owoce 
morza.

INTERNET
& WiFi w hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
& 2 korty tenisowe, tenis sto#owy, bilard, 

rzutki, badminton, koszykówka, pi#ka no"na, 
siatkówka, sporty wodne

& aerobik, si#ownia
& animacje, dyskoteka
& sauna, centrum SPA, talasoterapia, masa", 

jacuzzi, salon pi%kno$ci, #a'nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& 2 brodziki, plac zabaw
& animacje oraz miniklub dla dzieci 4-12 lat
& menu i krzese#ka dla dzieci w restauracji
& mo"liwo$* wypo"yczenia wózka
& #ó"eczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si% z+Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Przyk%adowy pokój

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

214 Wi&cej o'hotelu na www.coraltravel.pl

T
U

R
C

JA
 | 

K
u

(a
d

as
i

214 215



GUMULDUR RESORT HOTEL
Hotel po!o"ony w jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów 
wypoczynkowych w Izmirze oferuje niezapomniane wakacje z doskona!ym 
widokiem na morze Egejskie. Idealna propozycja dla tych, którzy lubi# 
odpoczywa$, sp%dza$ aktywnie czas i poznawa$ nowe miejsca.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2008 r, 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu re-
stauracja, bary, pralnia, sala konferencyj-
na, 2 baseny odkryte, 3 zje!d!alnie wodne. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 110 m 
d"ugo#ci. Certyfikat B"$kitnej Flagi, doj#cie 
do pla!y promenad%. Parasole, le!aki, 
r$czniki, beach bar.

POKOJE
W 5 budynkach. Wyposa!one w sejf, 
klimatyzacj$, minibar, TV, "azienk$, balkon.
Typy pokoi:
& standardowe dla max. 4 os.
& standardowe deluxe dla max. 4 os.
& rodzinne deluxe dla max. 5 os.
& rodzinne dla max. 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 3 bary.
All Inclusive
& #niadanie, obiad, kolacja, pó'ny posi"ek, 

przek%ski, lody
& napoje bezalkoholowe, lokalne napoje 

alkoholowe 

INTERNET
& Wi-Fi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
& kort tenisowy
& tenis sto"owy, rzutki
& koszykówka, siatkówka, pi"ka no!na
& si"ownia, aerobik, animacje
& dyskoteka
& sporty wodne
& masa!, sauna, "a'nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& brodzik, plac zabaw
& animacje oraz miniklub dla dzieci 4-11 lat
& menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
& opiekunka dla dzieci
& "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi%zany jest 
do zapoznania si$ z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA)Y
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
40 km od Izmir, 
34 km od lotniska w Adnan Menderes.

ALL INCLUSIVE 
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  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA!Y
  ZJE!D!ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W!HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT a

LOKALIZACJA: 
50 km od centrum Izmir, 
7 km od Seferihisar,  
60 km od lotniska w Adnan Menderes.

CLUB RESORT ATLANTIS
Hotel znajduje si! tu" przy pla"y, w miejscowo#ci Sigacik. Obiekt po$o"ony 
na pó$wyspie zapewnia niesamowite widoki na zatok!. Zadbany, urokliwy 
teren w otoczeniu bujnej zieleni pozwoli na pe$en relaks i odpoczynek od 
dnia codziennego. 

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1994 r, 
odnowiony w 2013 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sale konferencyjne, 
3 baseny odkryte, 3 zje"d"alnie wodne. 
Przystosowany dla osób niepe#nosprawnych.

PLA"A
Przy hotelu, wydzielona cz$%& pla"y 
publicznej, pomost, piaszczysto-"wirowa, 
150 m d#ugo%ci. Certyfikat B#$kitnej Flagi.
Parasole, le"aki, r$czniki.

POKOJE
W 80 budynkach. Wyposa"one w sejf, 
klimatyzacj$, minibar, TV, #azienk$, balkon.
Typy pokoi:
' standardowe dla max. 3 os.
' rodzinne dla max. 5 os.
' large dla max. 4 os.

WY"YWIENIE
Restauracja g#ówna, à la carte, 6 barów.
All Inclusive
' %niadanie, obiad, kolacja, pó(ny posi#ek, 

przek)ski
' napoje bezalkoholowe, lokalne napoje 

alkoholowe 
Restauracje à la carte: mi$dzynarodowa.

INTERNET
' WiFi w cz$%ciach wspólnych bezp#atne

AKTYWNIE I!ANIMACYJNIE
' 2 korty tenisowe, tenis sto#owy, minigolf
' rzutki, badminton, sporty wodne
' koszykówka, siatkówka, pi#ka no"na
' si#ownia, aerobik
' animacje, dyskoteka
' centrum SPA, masa", salon pi$kno%ci, 

sauna, #a(nia turecka

Z!MY#L$ O!DZIECIACH
' 2 brodziki, plac zabaw
' animacje oraz miniklub dla dzieci 4-12 lat
' menu i krzese#ka dla dzieci w restauracji
' #ó"eczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowi)zany jest 
do zapoznania si$ z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE 
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Spragnieni s!o"ca i#wypoczynku znajd$  
w#Grecji po!$czenie cudnych widoków 
z#atmosfer$ mitów i#staro%ytnej architektury. 
Tu ukoimy zmys!y wpatruj$c si& z#beztrosk$ 
w#b!&kit morza, delektuj$c si& wakacjami 
o#smaku wina, fety i#oliwek.

Grecja
Pi!kna i romantyczna
KRETA | KORFU | KOS | RODOS | ZAKYNTHOS

MORZE  !RÓDZIEMNE

MORZE  KRETE"SKIE

MORZE  JO"SKIE

MORZE  EGEJSKIE

Turcja

Kreta

Ateny

Rodos

Kos

Karpathos

Naxos

Ikaria

Paros

Milos

Thira

Chios

Skyros

Andros

Tinos

Syros

Kea

Kythnos

Samos

Korfu

Zakynthos

Kefalonia

Ithaka

Lefkada

Lesbos

Bodrum

Izmir

PELOPONEZ

CENTRALNA GRECJA

ATTYKA

TESALIA

WYSPY EGEJSKIE

PÓ!NOCNE

WYSPY EGEJSKIE

WYSPY 
JO"SKIE

OLYMPIA

DELFY

KNOSSOS
SAMARIA

Marmaris

Patras

Korynt

Tripoli

HeraklionRethymnon

EFEZ

Larisa

Janina

Sparta

miesi!c V VI VII VIII IX X

"rednia temperatura  
powietrza w#dzie$

25° 29° 32° 32° 28° 25°

"rednia temperatura wody 19° 24° 26° 26° 26° 23°

liczba godzin s%onecznych 10 12 13 12 10 7

Powody, aby odwiedzi! Grecj"
�z Królestwo skarbów kultury antycznej 
�z Gwarantowana s!oneczna pogoda 
�z Tysi$ce miejsc do zwiedzania#
�z Niezapomniany smak oliwek i#sera feta
�z Przepi&kna architektura i#malownicze krajobrazy

�z Czas przelotu: od 2-3 godz. w"zale#no$ci od wyspy
�z Czas: +1 godz. w"stosunku do czasu polskiego
�z Wiza: nie jest wymagana
�z Waluta: euro
�z Religia: prawos%awie

DOBRZE WIEDZIE!
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Nigdzie indziej nie czerpie si! takiej rado"ci z#$ycia!

Greckie tu i!teraz
Je!li wybieracie si" na swoje wy!nione 
greckie wakacje, warto dowiedzie# si" 
cho# troch" o$niepowtarzalnym grec-
kim sposobie %ycia. Tu wszystko dzieje 
si" w$swoim rytmie. Po co si" spieszy#? 
Prawdziwe %ycie nale%y smakowa# tu 
i$teraz. Przesz&o!# ju% by&a, przysz&o!ci 
nie jeste!my pewni. Zajmijmy si" dniem 
dzisiejszym i$drobnymi przyjemno!cia-
mi. Wypijmy kaw" w$knajpce, poroz-
mawiajmy o$tym, co u$s'siadów i$co 
w$wielkim sporcie. Po!miejmy si" z$kry-
zysu, zagrajmy w$tryktraka. Usi'd(my 
ma plecionym zydelku przed tawern' 
i$s'cz'c ouzo zmieszane z$odrobin' 
wody, obserwujmy wci'% spiesz'cy si" 
t&um dopiero co przyby&ych turystów. 
W$ten sposób zyskacie szacunek i$sym-
pati" Greków. Zrozumiej', %e pozna-
li!cie ich najwi"ksz' tajemnic", czyli 
sposób na szcz"!liwe %ycie, i$z$powo-
dzeniem do&'czycie do wielkiej greckiej 
rodziny.

Mi"dzy flirtem a!zauroczeniem
Greccy m"%czy(ni uwa%aj' si", podob-
nie jak inni mieszka)cy po&udniowej 
Europy, za niezrównanych kochan-
ków i$mistrzów !wiata w$podrywaniu. 
Po grecku podryw to kamaki, czyli 
harpun. A$te &owieckie konotacje s' 
jak najbardziej na miejscu, ponie-
wa% dla miejscowych flirtowanie jest 
rytua&em wr"cz &owieckim. Grecy, 
dzi"ki mistrzowskiemu doborowi s&ów 
i$gestów, potrafi' by# w$tym czaruj'cy 
i$cz"sto nawet zabawni. Je!li wszystko 
utrzymane jest w$konwencji niezo-
bowi'zuj'cego flirtowania, mo%e by# 
przyjemne dla obu stron. Problem za-
czyna si", gdy mimo odmowy kobiety, 
kontynuuj' flirt. Subtelne sygna&y, %e 
to si" nie podoba, mog' nie przynie!# 
%'danego efektu. Je!li awanse greckie-
go amanta nie s' wam w$smak, trzeba 
mu kulturalnie, ale jasno i$stanowczo 
wyt&umaczy#, %e bli%sza znajomo!# 
nas nie interesuje.

Amfory
to gliniane 

naczynia bogato 
zdobione mitycz-

nymi malowi-
d&ami, s&u%y&y do 
przechowywania 

wina i oliwy.

221221coralove lato

Grecy nie wyobra!aj" sobie, !e jest kto#, kto nie 
chcia$by by% Grekiem. Bo przecie! to najlepsza rzecz 
na&#wiecie!

Kochajmy !ycie!
I!wielu mieszkanców Hellady tak uwa"a! Grecy bowiem nie s# wcale p$pkiem 
%wiata. Oni s# jego p$pkiem, sercem, j$zykiem, oczami, nosem, uszami i!palcami 
obu r#k. Ch&on# "ycie wszystkimi zmys&ami i!bardzo im z!tym dobrze. Odnajdu-
j# jego sens w!rzeczach wa"nych, ale i!w!prostych przyjemno%ciach – jedzeniu, 
piciu, ta'cu, %piewie, flircie. A!prowadzi ich w!tej pe&nej przyjemno%ci drodze kefi, 
czyli wewn$trzna iskra rozniecaj#ca rado%( "ycia. Nikt nie kocha "ycia tak, jak oni. 
I!nikogo "ycie nie kocha tak, jak ich.

Mityczna przygoda
Wiele osób wci#" odwiedza Grecj$, chc#c zobaczy( miejsca rozs&awione przez greck# 
mitologi$. Na Krecie to Pa&ac w Knossos, gdzie król Minos uwi$zi& Minotaura, czy Ja-
skinia Dikti b$d#ca miejscem narodzenia samego Zeusa. Rodos, wyspa s&o'ca, której 
patronuje sam Helios. Kos to miejsce schronienia Heraklesa, który ucieka& przed bogi-
ni# Her#. Korfu - przystanek na drodze Odeseusza powracaj#cego z bitwy pod Troj#. 
Za to Zakynthos zahipnotyzuje Ci$ swoimi malowniczymi krajobrazami, tak samo jako 
syna mitycznego króla Dardanosa.

Kolumny w porz"dku jo#skim spotkasz  
w greckich antycznych budowlach

Jak dobrze by! Grekiem!
LUDZIE | HISTORIA | TRADYCJA | OBYCZAJE

Filoxenia
Filoxenia, czyli go%cinno%( 
to jedno z!najwa"niejszych 
s&ów w!j$zyku greckim. To bez 
dwóch zda' naród, który po-
trafi odwdzi$czy( si$ za dobre 
s&owo. Je"eli zachwycicie si$ 
lokalnym jad&em w!jakiej% ma&ej 
wiejskiej tawernie, gotuj#ca 
mama w!podzi$ce mo"e zdra-
dzi( sekrety swojej kuchni. Je%li 
podczas greckiego wieczoru 
podziwiacie tutejsze tradycje, 
starszy pan siedz#cy obok za-
prosi do swojego domu, poka"e 
stare zdj$cia i!pocz$stuje winem 
w&asnej roboty. A!gdy w!jakiej% 
portowej knajpce zachwycicie 
si$ greckim miejskim folkiem, 
czyli rebetik#, zamawiaj#c przy 
tym butelk$ retsiny, miejscowi 
bywalcy z!"yczliwym u%mie-
chem doradz#, jak przyrz#dzi( 
napój w!l"ejszej wersji. I!wresz-
cie, kiedy starszy pan wda si$ 
z!wami w!interesuj#c# rozmow$ 
na &aweczce w!porcie gdzie% 
na Cykladach, zaprosi potem 
na rodzinn# wieczerz$, w!której 
b$dzie uczestniczy( nawet i!kil-
kana%cie bliskich mu osób.

Delektuj si$ 
urlopem 
o smaku 
wina, fety 
i oliwek. 
OPA!

Grecja to nie tylko kraina mitów i tysi"ca wysp,  
ale te! pi'kne, turkusowe morze, piaszczyste pla!e 

i&urocze zatoki. To idealny pomys$ dla spragnionych 
s$o(ca i&nieziemskich krajobrazów.
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Lato na greckich wyspach jest cudow-
ne. Szmaragdowe morze, b!"kitne 
niebo, fantastyczne zabytki i#Ty po$ród 
tej ba$niowej scenerii. Odkrywaj $mia-
!o uroki greckiego lata i#pozwól, aby 
kraj niczym ambrozja czarowa! Ci" 
na ka%dym kroku swoim wdzi"kiem. 
Wakacje w#Grecji? Zdecydowanie 
tak. Kreta, Rodos, Korfu, Kos, a#mo%e 
Zakynthos?

Przepis na rado!"
Grecy kochaj& taniec, muzyk" i#zabaw" 
i#to ju% od czasów staro%ytnych. Taniec, 
wed!ug ich filozofii tworzy pi"kno du-
chowe poprzez zgrabno$' ruchów. Ju% 
Platon zauwa%y!, %e taniec obok gimna-
styki jest sztuk& pozwalaj&c& rozwin&' 
pi"kno ludzkiego cia!a.

Grecy wiedz# co si$ liczy 
Grecy uwielbiaj& tych, którzy odwiedzaj& 
ich kraj. Ch"tnie dziel& si" opowie$ciami 
o#tradycji i#osobistych prze%yciach. Je$li 
trafia si" okazja do spotkania ze znajo-
mymi wystarczy chleb, oliwa, ser, lokal-
ne trunki i... mo%na siedzie' do rana! Bo 
$wi"towanie Grecy maj& we krwi.

Nie udawaj Greka! 
Powiedzenie prawdopodobnie zawdzi"-
czamy greckiemu filozofowi Sokrateso-
wi. Zaczepia! on ludzi na ulicy i#zadawa! 
pytania, udaj&c przy tym, %e sam nie zna 
na nie odpowiedzi. Zwrotu tego u%ywa-
my wtedy, kiedy chcemy powiedzie': 
Nie udawaj, %e nie wiesz o#co chodzi.

Szcz!"cie zapisane 
w#s!o(cu

�z Grecki jest najstarszym j"zykiem pisanym, którego u%ywa si" 
nieprzerwanie od 5000 lat.
�z S!ynne wzgórze Olimp (2917 m n.p.m.) zosta!o zdobyte 
przez cz!owieka dopiero w#1913 r. Wcze$niej rezydowali 
tu#wy!&cznie bogowie.
�z Grecy nazywaj& swój kraj Ellada (Hellada), lokalnie u%ywaj& 
tak%e staro%ytnej nazwy,#Ellas, która obecna jest nawet 
w#paszportach Greków czy na koszulkach sportowców 
narodowej reprezentacji.
�z To w!a$nie Grecy jako pierwsi sporz&dzili list" siedmiu cudów 
staro%ytnego $wiata do których nale%a!a Piramida Cheopsa – 
jedyny zabytek z#pierwotnej listy zachowany do dzisiaj.
�z Mitologiczne imiona w#Grecji s& nadal w#u%yciu! Atena, 
Afrodyta, Odyseusz czy Achilles s& ca!kiem popularne.

CZY WIECIE, %E...

LUDZIE | HISTORIA | TRADYCJA | ZABYTKI

GRECJA

Myde!ko oliwkowe zawiera wy!"cznie oliw# 
z$oliwek z$pierwszego t!oczenia, jest naturalne 
i$wyj"tkowo delikatne dla skóry

Pami#tek czar 
Grecja to wspania!a kultura, obyczaje 
i#kolebka zachodniej cywilizacji. St&d 
wywodzi si" demokracja, filozofia 
i#igrzyska olimpijskie, tutaj rozkwit!a 
matematyka, narodzi! si" teatr i#litera-
tura. To#w!a$nie tutaj niepowtarzalne 
pi"kno nieustannie zachwyca ka%dego 
turyst". Aby zauroczenie trwa!o i#trwa!o 
warto przywie)' troch" $ródziemno-
morskich skarbów. Matia to cera-
miczne oko, któremu przypisuje si" 

magiczne w!a$ciwo$ci, chroni posia-
dacza przed z!em i#nieszcz"$ciem tego 
$wiata. Ciekawym suwenirem b"d& 
produkty z&kolorowej ceramiki lub 
barwionego szk!a, które b"d& ozdabia' 
wn"trza i#przywo!ywa' s!oneczne 
wspomnienia. Interesuj&cym poda-
runkiem b"dzie dobrze znany, grecki 
trunek Metaxa. Receptura jest obj"ta 
$cis!& tajemnic&, wiadomo jednak %e 
jest to brandy destylowana dwoma ro-
dzajami win, a#smak wzbogacony zio-
!ami, aromatycznym any%em i#prawdo-
podobnie jeszcze p!atkami ró%.  
Czas le%akowania to minimum 3 lata. 
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Tak smakuje  
Grecja
KULTURA | KUCHNIA | TRADYCJA

Souvlaki
Zio!a u"yte do marynaty mi#sa decyduj$ o%oryginalnym 
smaku souvlaki. Suszone oregano, tymianek i%chili 
wymieszane w%lokalnej oliwie to podstawa tego specja!u

Kraj wielkich my!licieli, ale te" istny raj 
dla podniebienia. Grecy kochaj# !wie"e 
warzywa, aromatyczne przyprawy, 
ró"norakie sery i$du"o oliwy z$oliwek. 
Pyszne !ródziemnomorskie dania, 
soczyste cytrusy, owoce morza, !wie"o 
grillowane ryby prosto z$rusztu i$naj-
lepsze wino$podawane w$blaszanych 
dzbanuszkach do akompaniamentu mu-
zyki. Prawdziwie greckiej uczty mo"na 
zazna% dos&ownie na ka"dym rogu ulicy!

Grecki street food
Na greckich ulicach króluj# souvlaki. 
To$ma&e szasz&yki z$mi'sa wieprzowego 
lub kurczaka, niezwykle aromatyczne, 
zazwyczaj przek&adane grillowanymi 
warzywami i$serwowane z$bu&k# lub pit#. 
Souvlaki pita apóla to wersja „na bogato” 
mi'so schowane jest w$chlebie pita, do 
tego plastry pomidora, kr#"ki czerwonej 
cebuli, frytki, listek sa&aty, polane sosem 
tzatziki. Ulubionym ulicznym przysmakiem 
jest gyros – to taki grecki kebab, podawany 
z$pit#, sosem tzatziki i$sa&atk#. Intensywny 
smak prawdziwego greckiego gyrosa to 
efekt wielogodzinnego marynowania mi'sa 
w$mieszance przypraw. Inn# popularn# 
przek#sk# jest koulouri, czyli pieczywo 
w$kszta&cie pier!cieni posypane nasionami. 

Na greckich wakacjach warto skosztowa% 
ouzo, najbardziej towarzyskiego napoju 
alkoholowego z$wyra(nym any"owym 
posmakiem. Uznany za narodowy trunek 
Greków produkowany z$precyzyjnej 
kombinacji winogron, zió& i$jagód.
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ZAKYNTHOS

GRECJA

KOS to niewielka ale bardzo pi!kna wyspa 
po"o#ona na Morzu Egejskim niedaleko 
wybrze#y Turcji. St$d w"a%nie wywodzi si! 
medycyna, to tutaj urodzi" si! Hipokrates 
ok. 460 r. p.n.e., a&jego uczniowie mieli za-
"o#y' pierwszy na %wiecie szpital. W&samym 
centrum miasta mo#na odpocz$' w&cieniu 
platana zwanego „Drzewem Hipokratesa”, 
pod którym - wed"ug poda( - mia" naucza' 
sam „ojciec medycyny”. Kos mo#e poszczy-
ci' si! piaszczystymi pla#ami, które ci$gn$ 
si! wzd"u# ca"ego wybrze#a. Kierunek pole-
cany zarówno rodzinom jak i&osobom, które 
szukaj$ spokojnego miejsca, a&przy okazji 
chc$ pozna' troch! kultury greckiej. Na wy-
spie warto odwiedzi' stolic! i&historyczne 
stare miasto, a&tak#e inne antyczne pere"ki 
takie jak )wi$tyni! Afrodyty, Herkulesa, 
Dionizosa czy Casa Romana..

RODOS to jedna z&najpopularniejszych 
wysp Grecji. Jej dogodne po"o#enie, 
na styku trzech kontynentów przez lata 
sprzyja"o rozwojowi, a&dzi% widoczne s$ 
tu wp"ywy wielu kultur, zabytki za% %wiad-
cz$ o&jej bogatej historii. Do najbardziej 
znanych nale#$: port Mandraki, w&którym 
niegdy% sta" jeden z&siedmiu cudów %wia-
ta – Kolos Rodyjski, liczne pozosta"o%ci 
budowli antycznych oraz Pa"ac Wielkich 
Mistrzów. Miasto Rodos b!d$ce stolic$ 
wyspy okre%lane jest jako architektonicz-
na per"a basenu Morza )ródziemnego. 
Po"udniowa pla#a wyspy jest oblegana 
przez windsurferów i&kitesurferów. Nie 
mo#na pomin$' uroczego miastecz-
ka Lindos z&bia"ymi domkami i&w$skimi 
uliczkami. Wedle tradycji to w"a%nie tutaj 
w&58&r.&n.&e. przyp"yn$" %w.&Pawe".

Lato na greckich wyspach to 
przygoda przesycona rado!ci" 
i#mityczn" atmosfer". B$%kitne 
niebo, pla&e i#szmaragdowe 
morze - to istna bajka. Nic 
tylko b$ogo wypoczywa' 
w#cieniu palmowych li!ci, 
zapatrywa' si% w#bezkresne 
morze i… marzy', marzy' 
bez ko(ca. I#chce si% tylko 
powiedzie' chwilo trwaj!

 WYLOTY:
Warszawa, Katowice, Gda!sk, Pozna!, Wroc"aw, Rzeszów

ZAKYNTHOS – krajobraz po horyzont 
us"any jest winnicami,&gajami oliwnymi, 
a&%nie#nobia"e klify kontrastuj$ z&niesa-
mowitym b"!kitem morza. Wizytówk$ 
wyspy jest najbardziej rozpoznawalny 
widok rdzewiej$cego statku na pla#y 
w&Navagio znany jako Zatoka Wraku. 
Stolica wyspy o&tej samej nazwie mo#e 
pochwali' si! urokliwymi zabudowaniami 
w&stylu weneckim oraz neoklasycznym, 
które po prostu trzeba zobaczy'.
Niecodzienn$ atrakcj! Zakynthos stano-
wi$ równie# olbrzymie #ó"wie Caretta 
Caretta, które osi$gaj$ d"ugo%' nawet 
1,2m i&wag! do 100 kg. Mo#na je spotka' 
dos"ownie wsz!dzie ale najwi!cej jest ich 
w&okolicach zatoki Laganas. Oto kwinte-
sencja ma"ej ale niezwykle zró#nicowanej 
wyspy.
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KORFU królowa wysp Jo!skich po"o#ona 
w$pobli#u Albanii, s"ynie ze zjawiskowych 
pla#, przepi%knych widoków i$wyj&tkowo 
zielonego otoczenia. Krajobraz po horyzont 
us"any jest winnicami,$plantacjami cytru-
sów i$oliwek. Warto wybra' si% z$wizyt& na 
starówk% i$podelektowa' fili#ank& kawy 
na najs"ynniejszym placu zwanym Spiana-
da u$podnó#a staro#ytnej twierdzy. Stare 
miasto stolicy Kerkyry (zwane tak#e Korfu) 
od 2007$r. jest wpisane na list% (wiatowego 
dziedzictwa UNESCO. Mi"o(nikom historii 
spodoba si% wenecka twierdza Paleo niemal 
w$ca"o(ci udost%pniona zwiedzaj&cym oraz 
pa"ac Achillion - letnia rezydencja s"ynnej 
cesarzowej Sissi. Romantykom za( przy-
padnie do gustu Canal d’Amour. Legenda 
g"osi, #e przep"yniecie kana"u gwarantuje 
zakochanym wieczn& mi"o('!

GRECJA to kraina wiecznego s"o!ca, 
gdzie ba(niowa sceneria, lazurowe morze 
i$lokalne wino nieustannie zaprasza po-
dró#uj&cych. Pocz&wszy od staro#ytnych 
Aten z$Akropolem, gdzie jak g"osi legenda 
kobiety za kar% zosta"y zakl%te w$kamieniu 
i$zamienione w$kolumny podpieraj&ce bu-
dowl%, poprzez Santorini które jest jak sen 
dla ka#dego fotografa, a# po najpi%kniejsze 
greckie wyspy, "&cz&ce naturalne pi%kno 
z$histori& skrywan& w$zabytkowych budow-
lach. Stolica od lat przyci&ga mi"o(ników 
historii sztuki, którzy zafascynowani sta-
ro#ytn& architektur& odwiedzaj& Partenon 
zbudowany w$stylu doryckim. Dzie"a rze)-
biarskie zaprojektowa", a$niektóre z$nich 
osobi(cie wykona" sam Fidiasz, uwa#any 
za najwybitniejszego rze)biarza staro#ytnej 
Grecji. Zwiedzaj, odkrywaj, poznawaj!

KRETA to wakacje nie tylko na le#aku. Ta 
najwi%ksza wyspa Grecji od lat przyci&-
ga turystów niebywa"ymi krajobrazami 
i$unikatowymi zabytkami. Najatrakcyjniej-
sze punkty na turystycznej mapie Krety 
to zapewne ruiny staro#ytnego pa"acu 
w$Knossos z$wiecznie #yw& legend& 
o$Minotaurze i$pozosta"o(ciami malowi-
de" (ciennych. Ten fascynuj&cy kompleks 
zbudowany ponad 3000$lat temu, zosta" 
odkryty ca"kiem niedawno bo na prze"o-
mie XIX i$XX wieku. Nie mo#na przeoczy' 
pi%knego W&wozu Samaria czy t%tni&-
cej #yciem Chanii z$ca"ym wachlarzem 
zabytków z$czasów Wenecjan i$Imperium 
Ottoma!skiego. Na turystów spragnio-
nych relaksu czekaj& d"ugie, piaszczyste 
pla#e, romantyczne zau"ki Rethymnonu 
oraz rejs katamaranem na Santorini. 

Relaks nie tylko 
dla bogów
Mityczne wyspy niezwyk"e

KRETA KOS

KORFU
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Nazwa wyspy wywodzi si! od s"owa krateia,  
czyli silna. Nie mo#na si! wi!c dziwi$, 
#e wyspa wywiera na odwiedzaj%cych j% 
podró#nikach tak mocne wra#enie.

ANTYK NA !YWO 
Najwi!ksz" atrakcj" s" tu pozo-
sta#o$ci antycznych zabytków 
z%czasów minojskich. Prócz 
wykopalisk archeologicznych 
– s#ynnego Pa"acu w#Knossos, 
zobaczysz tu Muzeum Arche-
ologiczne w#Heraklionie, który 
jest stolic" wyspy. Miasto s#ynie 
równie& z%weneckiej fortecy 
Koules Fortress. W%Hersonis-
sos i%Mali odnajd" si! konese-
rzy dobrej zabawy, to w#a$nie 
te miejscowo$ci s#yn" z%t!tni"-

!ywiczne wino
Retsina to rodzaj greckiego bia#ego wina, wy-
rabianego z dodatkiem &ywicy sosny alpejskiej. 
Wypoczywaj"c na Krecie musisz go spróbowa'.

ulubione
miejsca

cych &yciem za dnia i%w%nocy klubów, 
dyskotek, barów i%tawern, w%których 
mo&esz si! delektowa' wyborn" grec-
k" kuchni". Je$li wolisz wypoczywa' 
w%ciszy i%spokoju, „idyll!” znajdziesz 
nieopodal Anissaras, Stalis i#Analipsi.

 NIEBIA$SKA ZATOKA
Mi#o$nikom natury, s#o(ca i%pi!k-
nych pla& polecamy rejs wycieczko-
wy do rajskiej Zatoki Balos, z%niepo-
wtarzalnym bia#ym piaskiem oraz 
krystalicznie czyst" wod", w%kolorze 
turkusu, która zach!ca do k"pieli 
i%b#ogiego relaksu. Widoki zapie-
raj"ce dech w%piersi, nie b!dziecie 
&a#owa'.

PLA!OWANIE W#RÓ!OWYCH 
OKULARACH
Pla%a Elafonisi, znajduj"ca si! w%po-
#udniowo zachodniej cz!$ci wyspy, 
jest jedn" z%najpi!kniejszych pla& na 
Krecie, a%s#ynie z%ró&owego piasku. 
Tworz" go miliony kawa#ków mor-
skich muszelek i%innych &yj"tek, a%w#a-
$ciwie ich szcz"tków, które morze 
wyrzuca na brzeg. Niektórzy uwa&aj", 
&e panuj" tu wprost „karaibskie klima-
ty”. Pla&a po#"czona jest p#ytk" lagun" 
z%wysp" Elafonisi, która w%ca#o$ci 
tworzy unikatowy rezerwat przyrody 
wpisany na list! Natura 2000.

ROMANTYCZNE RETHYMNO
B!d"c na Krecie nie mo&ecie zapo-
mnie' o%odwiedzeniu Rethymno, 
naj#adniejszej miejscowo$ci na wyspie 
z%malownicz" starówk", portem i%we-
neck" twierdz" góruj"c" nad miastem.

MIASTO NAD ZATOK& 
MIRABELLO
Z%malowniczego Agios Nikolaos 
wyp#yniesz w%rejs na wysp! Spinalon-
g', niegdy$ twierdze weneck", a%w%od 
1903 zamienion" na koloni! tr!dowa-
tych. W%centrum miasta króluje jezio-
ro Wulismeni, które jeszcze w%XVIII w. 
by#o obok jeziora Kournas, jednym 
z%dwóch s#odkowodnych zbiorni-
ków na Krecie. Z%morzem po#"czy# je 
zbudowany w%XIX wieku przez Turków 
kana#, dlatego dzisiaj wody jeziora 
mieszaj" si! z%wod" morsk". 

MATALA 
Specyficznie opadaj"cy do morza 
klif, a%w%nim dziesi"tki wydr"&onych 
jaski(... Miejscowo$' ta zdoby#a 
rozg#os w%latach 60-tych i%70-tych, 
kiedy tutejsze jaskinie nad niewielk", 
ale pi!kn" piaszczysto-&wirow" pla&", 
upodobali sobie hipisi, a%Joni Mitchell 
napisa#a o%tym piosenk!.
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NAJWI!KSZA Z GRECKICH WYSP 
Urokliwe zatoki, skalne urwiska, szerokie pla!e, gaje oliwne z"których po-
chodzi najlepsza oliwa na #wiecie. Wykwintna kuchnia, wyborne domo-
we wina, go#cinni mieszka$cy, ponad 300 s"onecznych dni w"roku oraz 
antyczne zabytki, nad którymi unosi si% duch mitów o"genialnym Dedalu, 
sprytnej Ariadnie, dzielnym Tezeuszu i#krwawym Minotaurze. Czas 
p&ynie tu w"tempie siga-siga, czyli nieco wolniej, mieszka$cy z"sympati' 
witaj' turystów, a"mocno sch&odzona retsina (bia&e wino) smakuje jak 
nigdzie indziej. 
Nim zatopisz si% w"ciep&ych morskich falach i"krete$skich z&otych 
pla!ach - zwied( wysp%, bo naprawd% ma bardzo wiele do zaoferowa-
nia. Najwi%ksza z"po#ród greckich wysp, pe&na jest miejsc znanych ju! 
z"greckich mitów. )agodny klimat i"znani z"go#cinno#ci mieszka$cy oraz 
s&o$ce, pla!e i"doskona&a kuchnia przyci'gaj' turystów ju! od wielu lat.

HISTORIA | KULTURA | NATURA

Kreta
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W!WÓZ SAMARIA
Fascynuj!ca jednodniowa wycieczka w"rejon za-
chodniego wybrze#a wyspy. Celem wycieczki jest 
w!wóz Samaria, po$o#ony w"masywie Gór Bia$ych 
(Lefka Ori), zaliczany do europejskich cudów na-
tury. Przez tysi!clecia woda rze%bi$a w!wóz, który 
si&ga od wy#yny Omalos a# do Morza Libijskiego. 
Liczy sobie 18 km d$ugo'ci, jego szeroko'( waha 
si& od 3 do 40 m, a"g$&boko'( wynosi miejsca-
mi nawet do 600 m. Jest to najd$u#szy w!wóz 
w"Europie. Nast&pnym punktem wycieczki jest 
rejs statkiem. Wycieczka jest unikaln! szans! na 
podziwianie kontrastów krete)skich krajobrazów 
– gór i"morza, pó$nocy i"po$udnia wyspy.

WIECZÓR KRETE"SKI
To spotkanie z"folklorem, tradycyjn! greck! 
muzyk! i"ta)cami w"jednej z"krete)skich wiosek 
w"górach. Ca$y wieczór tancerze w"strojach lu-
dowych b&d! demonstrowa( swoje umiej&tno'ci 
przy akompaniamencie buzuki i"liry. Nie ob&dzie 
si& bez wspólnej zabawy z"go'(mi. Podczas 
pokazów b&dziemy mieli okazj& skosztowa( 
prawdziwych przysmaków kuchni krete)skiej 
i"greckiej oraz zasmakowa( tutejszego wina.

Najdalej na po!udnie wysuni"ta z#greckich wysp, 
to kraina pot"$nych gór, skalnych w%wozów, 
szerokich pla$, lazurowego morza, wyspiarzy 
dumnych ze swej niezale$no&ci oraz pozosta!o&ci 
po najstarszej z#wielkich cywilizacji Europy.

KNOSSOS/HERAKLION
To powrót do czasu staro-
#ytnych mitów i"cywilizacji 
minojskiej. G$ównym punk-
tem s! ruiny pa$acu Minosa 
w"Knossos, z"którym zwi!zane 
s! najs$ynniejsze mity staro#yt-
nej Grecji. Spaceruj!c wokó$ 
ciasnych korytarzy i"labiryntów 
zobaczysz symbole staro#ytnej 
cywilizacji. Nast&pnie zwie-
dzisz stolic& wyspy – Heraklion 
z"weneckim zamkiem.

W!WÓZ SAMARIA

Manos Maria Hotel

Meropi Hotel Apartments

Lili Hotel

Pelagia Bay

Sofia Mythos Aparthotel Lyttos Beach
Stella Palace Resort & Spa 
Stella Village 

Imperial Belvedere
Royal Belvedere 
Star Beach Village

Kavros Beach Hotel

Hydramis Palace Beach Resort

Miramare Resort And Spa

Morze !ródziemne

HERAKLION

KRETA

KRETA
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230 STELLA WATER PARK X

232 STELLA PALACE RESORT & SPA 5 X X X 2-12

233 STELLA VILLAGE 4 X X X X 2-12

234 LYTTOS BEACH 5 X X X 2-13

235 STAR BEACH VILLAGE 4+ X X X 2-14

236 ROYAL BELVEDERE 4+ X X 2-12

237 IMPERIAL BELVEDERE 4+ X X 2-12

238 HYDRAMIS PALACE BEACH RESORT 4 X X X 2-12

240 MIRAMARE RESORT AND SPA 4 X X 2-15

242 MEROPI HOTEL APARTMENTS 4 X X X

244 MANOS MARIA HOTEL 4 X X

245 SOFIA MYTHOS APARTHOTEL 3 X

246 KAVROS BEACH HOTEL 3 X X 2-13

248 PELAGIA BAY 3 X 2-12

249 LILI HOTEL 3 X 2-12

229229coralove lato

KRETA | SANTORINII | SPINALONGA | KNOSSOS

REJS NA SANTORINII

Santorini jest urocz! wysepk!, której 
nie mo"na porówna# do "adnej innej. 
Wyró"nia j! czarny piasek i$bia%e domy, 
b%&kitna tafla morza i$powulkaniczne kra-
jobrazy. W$epoce br!zu na Santorini wy-
buch% wulkan, konserwuj!c zabudowania 
w$lawie. Znajduj! si& tu 'lady cywilizacji 
z$XII i$VI w. p.n.e. Najwi&cej znalezisk 
pochodzi z$czasów panowania na wyspie 
Ptolemeuszów i$z$pó(niejszych okresów. 
Wyspa zachwyca klifowymi zboczami, 
z$których rozci!ga si& fantastyczny widok 
na urwisko Caldera. W$czasie rejsu mo"na 
za"ywa# k!pieli s%onecznych na pok%a-
dzie statku.

SPINALONGA I!AGIOS NIKOLAOS
Przyjemna wycieczka %!cz!ca relak-
suj!cy rejs statkiem wycieczkowym na 
wysp& Spinalonga i$zwiedzanie wenec-
kiej fortecy. Wenecjanie przez wiele lat 
bronili dzi&ki niej wyspy przed atakami 
floty tureckiej. Na lunch statek zatrzymuje 
si& w$Kolokytha, gdzie jest przerwa na 
k!piel w$krystalicznie czystych wodach 
zatoki. Kolejnym punktem programu jest 
malownicze miasteczko Agios Nikolaos, 

s%yn!ce ze znajduj!cego si& w$centrum 
s%odkowodnego jeziora po%!czonego 
z$morzem, w$którym wed%ug mitów 
k!pieli za"ywa%a bogini Afrodyta.

GRAMVOUSA " BALOS
Rejs wycieczkowy dla mi%o'ników 
natury, s%o)ca i$pi&knych pla"! Na 
wyspie Gramvousa. Twoim oczom 
uka"e si& forteca, zbudowana przez 
Wenecjan w$najwy"szym miejscu wy-
spy, na szczycie ska%y o$wysoko'ci 137 

m. Zach&t! do wspinaczki mo"e by# 
okaza%o'# zamku i$legenda mówi!ca 
o$ukrytym tam skarbie piratów. Trud na 
pewno zostanie wynagrodzony prze-
pi&knym, panoramicznym widokiem. 
Nast&pnie statek odp%ywa w$kierunku 
Balos – jednego z$pi&kniejszych miejsc 
w$Grecji. Ta laguna z$niepowtarzal-
n! pla"! i$ró"norodnymi muszlami, 
zach&ca do k!pieli w$turkusowej, 
morskiej wodzie, której mog! Pa)stwo 
za"ywa# podczas postoju statku.

AGIOS NIKOLAOS

SANTORINI  
najpi!kniejsza z"greckich 
wysp. Czaruje urocz# za-

budow# bia$o - niebieskich 
domków usianych na stro-
mym zboczu, które pi!knie 

kontrastuj# z"b$!kitem 
wody. Poznajcie  

bli%ej rajskie" 
Santorini.

Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne - Kreta

Przedstawione wycieczki maj! charakter orientacyjny, pe%na oferta, programy i$ceny dost&pne s! u$przedstawiciela Coral Travel Poland w$miejscu wakacji.
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PARK WODNY  
I!KIDS KLUB STELLA

Poddaj si! nieograniczonej zabawie w"Stella Water Park! 
Ró#norodne i"kolorowe zje#d#alnie, wodny plac zabaw 
dla dzieci i"basen ze stref$ relaksu tylko dla doros%ych – to 
wszystko czeka na Go&ci Stella Village i"Stella Palace Resort 
& Spa. Aquapark, który jest po%o#ony w"bliskiej odleg%o&ci od 
obu tych hoteli, zapewni Go&ciom mas! niezapomnianych 
prze#y' i"dobrej zabawy.

Polskie
animacje
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STELLA VILLAGE
Komfortowy i!przestronny obiekt z!mnóstwem udogodnie" dla rodzin 
z!dzie#mi z!rozbudowan$ infrastruktur$ rozrywkow$ dla najm%odszych, jak 
fantazyjne zje&d&alnie wodne, plac zabaw, mini klub czy animacje. Relaks 
w!SPA lub mo&liwo'ci uprawiania sportów zadowol$ doros%ych.

Przyk!adowy pokój

ALL INCLUSIVE 
HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1998 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bar, pralnia, sala konferencyjna, 
basen kryty, basen odkryty, zje!d!alnia 
wodna dla doros"ych. Na wspólnym terenie 
hoteli Stella Village i Stella Palace Resort & 
Spa znajduje si# park wodny.

PLA"A
Przy hotelu, publiczna, piaszczysto-
!wirowa, 200 m d"ugo$ci, doj$cie do pla!y 
ulic%. Parasole, le!aki, r#czniki.

POKOJE
W 13 budynkach. Wyposa!one w, sejf, minibar, 
klimatyzacj#, TV, "azienk#, balkon/taras.
Typy pokoi:
& pokoje double dla max. 3 os.
& rodzinne dla max. 4 os.
& single dla max. 2 os.

WY"YWIENIE
2 restauracje, restauracja à la carte, bar.
All Inclusive
& $niadanie, obiad, kolacja, przek%ski, lody
& wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: $ródziemnomorska.

INTERNET
& WiFi w lobby i pokojach bezp"atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
& tenis sto"owy, rzutki, pi"ka no!na, siatkówka, 

koszykówka
& aerobik, si"ownia, animacje, dyskoteka
& 2 korty tenisowe, minigolf, bilard
& centrum SPA, masa!, sauna, jacuzzi, salon 

pi#kno$ci, "a'nia turecka

Z#MY$L% O#DZIECIACH
& polskoj#zyczny animator 15.06-14.09.20
& miniklub dla dzieci w wieku 4-12
& 2 brodziki, zje!d!alnia wodna, plac zabaw
& krzese"ka dla dzieci w restauracji
& "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Polskie
animacje

Klient przed podpisaniem umowy zobowi%zany jest 
do zapoznania si# z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA)Y 
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS

b
GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
5 km od Hersonissos,  
17 km od lotniska w(Heraklionie.
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Przyk!adowy pokój

STELLA PALACE RESORT & SPA
Komfortowy i przestronny obiekt z mnóstwem udogodnie! dla rodzin 
z dzie"mi z rozbudowan# infrastruktur# rozrywkow# dla najm$odszych, 
jak fantazyjne zje%d%alnie wodne, plac zabaw, mini klub czy animacje. 
Relaks w SPA lub mo%liwo&ci uprawiania sportów zadowol# doros$ych. 

Przyk!adowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna 5* otwarty w 2008 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
basen kryty, 2 baseny odkryte, 1 zje!d!alnia 
wodna dla doros"ych. Na wspólnym terenie 
hoteli Stella Village i Stella Palace Resort & 
Spa znajduje si# park wodny.

PLA"A
200 m od hotelu, wydzielona cz#$% pla!y 
publicznej, piaszczysto-!wirowa, 200 m 
d"ugo$ci, doj$cie do pla!y ulic&. parasole, 
le!aki, r#czniki.

POKOJE
W 13 budynach. Wyposa!one w klimatyzacj#, 
sejf, minibar, TV, "azienk#, balkon lub taras.
Typy pokoi:
' pokoje double dla max. 3 os.
' rodzinne dla max. 4 os.
' suity dla max. 2 os.

WY"YWIENIE
Restauracja g"ówna, 2 restauracje à la carte, 
3 bary.
All Inclusive
' $niadanie, obiad, kolacja, przek&ski, lody
' wybrane lokalne napoje bezalkoholowe 

i alkoholowe
Restauracje à la carte: $ródziemnomorska
chi(ska.

INTERNET
' Wi-Fi w lobby i pokojach bezp"atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
' tenis sto"owy, rzutki, pi"ka no!na, siatkówka
' si"ownia, aerobik, animacje, dyskoteka
' 3 korty tenisowe, lekcje tenisa
' minigolf, bilard
' centrum SPA, masa!, sauna, jacuzzi, salon 

pi#kno$ci, "a)nia turecka

Z#MY$L% O#DZIECIACH
' polskoj#zyczny animator 15.06-14.09.20
' miniklub dla dzieci 4-12 lat
' plac zabaw, 2 zje!d!alnie wodne dla dzieci
' menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
' "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si# z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE 

Polskie
animacje

  ALL INCLUSIVE
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
5 km od Hersonissos,  
17 km od lotniska w*Heraklionie.
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STAR BEACH VILLAGE
Idealne miejsce dla rodzin, osób poszukuj!cych wypoczynku i"relaksu oraz 
tych, którzy szukaj! emocji podczas wakacji. Na terenie obiektu znajduje 
si# aquapark z"prawdziwego zdarzenia, Star Beach Water Park, z"basenami, 
zje$d$alniami dla doros%ych, z"leniw! rzek! i"atrakcjami dla dzieci.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarcie w 2005 r. 
Odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sala konferencyjna, pralnia, 
basen odkryty, 6 zje!d!alni dla doros"ych 
i 10 dla dzieci. Przystosowany dla osób 
niepe"nosprawnych.

PLA!A
50 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Doj#cie do pla!y ulic$. Parasole, le!aki, 
r%czniki, beach bary.

POKOJE
W 10 budynkach. Wyposa!one w klimatyza-
cj%, TV, sejf, zestaw do parzenia kawy/
herbaty, "azienk%, balkon.
Typy pokoi:
& double dla max 4 os.
& family dla max 6 os.
& superior family dla max 6 os.
& suite dla max 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, tawerna, 5 barów. 
All Inclusive 
& #niadanie, obiad, kolacja, przek$ski, lody
& wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
& WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
& si"ownia
& pi"ka no!na, koszykówka, rzutki, siatkówka, 

bilard, cymbergaj, sporty wodne
& animacje
& centrum SPA, salon pi%kno#ci, masa!, 

sauna, jacuzzi

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& zaj%cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
& plac zabaw, brodzik, zje!d!alnie wodne
& menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
& "ó!eczko dla dziecka do 2 lat
& mo!liwo#' wypo!yczenia wózka, opiekunka

Klient przed podpisaniem umowy zobowi$zany jest 
do zapoznania si% z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE 
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 6 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT a

LOKALIZACJA: 
500 m od Hersonissos,  
25 km od lotniska w(Heraklionie.

Przyk%adowy pokój
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  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA!Y 
  ZJE!D!ALNIE
  WIFI GRATIS
  23 KORTY TENISOWE 

b
GRATIS  
POBYT W!HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
500 m od Anisarras,  
ok."5"km od Hersonissos, 
20"km"od lotniska w"Heraklionie. 

LYTTOS BEACH
S!o"ce, pla#a, morska bryza, baseny, aquapark wszystko czego potrzeba za 
dnia. A$wieczorami kameralne miejsca i$elegancja wn%trz do upajania si% 
sob& nawzajem przy lampce greckiego wina. Rozpo'cieraj&ce si% wokó! 
pi%kne widoki kusz&, by nie przegapi( tu ani zachodu ani wschodu s!o"ca.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarcie w 1982 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu re-
stauracje, bary, pralnia, sejf w recepcji, sale 
konferencyjne, 5 basenów odkrytych, 8 zje#-
d#alni wodnych dla doros$ych, 2 dla dzieci. 
Przystosowany dla osób niepe$nosprawnych.

PLA"A
Przy hotelu, piaszczysta, prywatna, 350 m 
d$ugo%ci, certyfikat B$&kitnej Flagi. Doj%cie 
promenad'. Le#aki i parasole, r&czniki. 

POKOJE
W budynku g$ównym i 7 aneksach. 
Wyposa#one w klimatyzacj&, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, 
$azienk&, balkon.
Typy pokoi:
( double dla max 3 os.
( junior suity
( suity rodzinne
( family i family superior

WY"YWIENIE
Restauracja g$ówna, 2 restauracje tematyczne, 
tawerna, bary.
All Inclusive 
( %niadanie, obiad, kolacja, przek'ski, lody
( wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
( WiFi w lobby i pokojach bezp$atne

AKTYWNIE I!ANIMACYJNIE
( si$ownia, aerobik, animacje
( tenis sto$owy, bilard, rzutki 
( koszykówka, pi$ka no#na, siatkówka 
( 23 korty tenisowe, lekcje tenisa
( sauna, centrum SPA, masa#
( wieczory tematyczne w szczycie sezonu

Z!MY#L$ O!DZIECIACH
( miniklub dla dzieci 4-13 lat
( plac zabaw, brodzik, 2 zje#d#alnie wodne
( menu i krzese$ka dla dzieci w restauracji
( $ó#eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si& z"Warunkami Imprez Turystycznych 
dost&pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarcie w 2001 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
centrum biznesowe, 2 baseny odkryte, 
basen kryty. Klienci hotelu mog! korzysta" 
z udogodnie# hotelu Royal Belvedere, 
z wyj!tkiem restauracji g$ównej. 

PLA!A
500 m od hotelu, piaszczysta, publiczna. 
Doj%cie do pla&y ulic!. Parasole, le&aki, 
r'czniki, pawilony, beach bar. Do pla&y 
kursuje bus hotelowy.

POKOJE
W 3 budynkach g$ównych i w 10 blokach. 
Wyposa&one w klimatyzacj', TV, sejf, 
$azienk', balkon lub taras.
Typy pokoi: 
( duble dla max. 2 os.
( superior double dla max. 4 os.
( family dla max. 4 os.
( superior family dla max. 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g$ówna, 3 bary.
All Inclusive
( %niadanie, obiad, kolacja, przek!ski, lody
( wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
( WiFi w hotelu bezp$atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
( 2 korty tenisowe, tenis sto$owy
( koszykówka, pi$ka no&na, siatkówka
( minigolf, bilard, rzutki
( si$ownia, aerobik, animacje
( salon pi'kno%ci, sauna, masa&, $a)nia 

turecka, centrum SPA

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
( zaj'cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
( 2 brodziki, zje&d&alnia wodna, plac zabaw
( menu i krzese$ka dla dzieci w restauracji 
( $ó&eczko dla dziecka do 2 lat
( mo&liwo%" wypo&yczenia wózka

IMPERIAL BELVEDERE
Po!o"ony na wzgórzu przestronny kompleks hotelowy otoczony 
zielonymi drzewami oliwnymi i#cytrynowymi tworzy doskona!e warunki 
do wypoczynku. Najm!odsi Go$cie b%d& zachwyceni bogactwem animacji 
oraz basenem ze zje"d"alniami.

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi!zany jest 
do zapoznania si' z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost'pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
ok. 1 km od*centrum Hersonissos,  
ok. 26*km od lotniska w*Heraklionie.

ALL INCLUSIVE 
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ROYAL BELVEDERE
Hotel po!o"ony na wzgórzu z#niezwyk!$ panoram$ na okolic%. Znajduje 
si% tu odkryty basen olimpijski z#morsk$ wod$, minimarket oraz sklep 
z#pami$tkami. Aktywnych ucieszy odpowiednia infrastruktura do uprawiania 
sportu a#rodzice z#dzie&mi znajd$ wiele udogodnie'.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarcie w 1974 r., 
odnowiony w 2005 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, pralnia, 
basen odkryty. Go!cie mog" korzysta# 
z udogodnie$ hotelu Imperial Belvedere 
z wyj"tkiem restauracji g%ównej. 
Przystosowany dla osób niepe%nosprawnych.

PLA!A
400 m od hotelu, 200 m d%ugo!ci, piasz-
czysto-&wirowa, publiczna. Doj!cie do pla&y 
ulic". Parasole, le&aki i r'czniki. Do pla&y kur-
suje bus hotelowy.

POKOJE
W budynku g%ównym, 4 bungalowach, 
2 aneksach. Wyposa&one w klimatyzacj', 
TV, sejf, minibar, %azienk', balkon.
Typy pokoi:
( duble dla max. 2 os.
( superior double dla max. 4 os.
( family dla max 5 os.
( superior family dla max. 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g%ówna, 3 à la carte, 6 barów.
All Inclusive
( !niadanie, obiad, kolacja, przek"ski, lody
( wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: !ródziemnomorska, 
meksyka$ska, japo$ska.

INTERNET
( WiFi w lobby i pokojach bezp%atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
( si%ownia, aerobik
( bilard, minigolf, rzutki, koszykówka, tenis 

sto%owy, 2 korty tenisowe, sporty wodne
( salon pi'kno!ci, sauna, masa&

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
( zaj'cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
( brodzik, plac zabaw
( menu i krzese%ka dla dzieci w restauracji
( mo&liwo!# wypo&yczenia wózka
( %ó&eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi"zany jest 
do zapoznania si' z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost'pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 5 OSÓB b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

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

ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarcie w 2003 r. Na 
terenie hotelu restauracja, bary, sejf w recepcji, 
pralnia, sala konferencyjna, basen odkryty. 
Przystosowany dla osób niepe!nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, publiczna, piaszczysto-"wirowa, 
800 m d!ugo#ci. Parasole, le"aki, r$czniki.

POKOJE
W 9 budynkach, Wyposa"one w klimatyzacj$, 
sejf, minibar, TV, !azienk$, balkon lub taras.
Typy pokoi:
%  suity dla max 4 os.
% rodzinne dla max 5 os.
% double room dla max 4 os.

% single room dla max 2 os.
% z dost$pem do basenu dla max 3 os.
% maisonette dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g!ówna, 2 bary.
All Inclusive 
% #niadanie, obiad, kolacja, przek&ski, lody
% wybrane lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe

INTERNET
% WiFi w cz$#ciach wspólnych bezp!atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
%  tenis sto!owy, bilard, cymbergaj
% miniboisko do pi!ki no"nej
% koszykówka
% siatkówka
% si!ownia, aerobik
% kort tenisowy
% centrum SPA, salon pi$kno#ci, masa"

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
% plac zabaw, brodzik 
% !ó"eczko dla dziecka do 2 lat
% opiekunka
% krzese!ka dla dzieci w restauracji

HYDRAMIS PALACE BEACH 
RESORT

Czterogwiazdkowy, zadbany kompleks hotelowy usytuowany na 
obszernym, zielonym terenie. Niew!tpliw! atrakcj! jest jego otoczenie 
– malownicza pla"a, Morze Krete#skie oraz góry. Przyjazna atmosfera, 
uprzejma obs$uga, smaczna kuchnia, zaplecze sportowo-rekreacyjne 
oraz $atwy dost%p do zabytków, tradycyjnych wiosek i punktów 
widokowych zachodniej cz%&ci wyspy, to przepis na udane wakacje.

  ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA'Y
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Georgioupolis,  
15 km od Rethymno,  
95(km(od(lotniska w(Heraklionie.

ALL INCLUSIVE 

Przyk%adowy pokój
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarcie w 1983 r., 
odnowiony w 2011 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sala konferencyjna, pralnia, 
basen kryty, 3 baseny odkryte.

PLA!A
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysta; 
50 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-!wi-
rowa. Parasole i le!aki. Doj"cie do pla!y 
ulic#.

POKOJE
W 32 budynkach. Wyposa!one w klimaty-
zacj$, sejf, minibar, TV, %azienk$, balkon lub 
taras.

Typy pokoi: 
& double dla max 3 os.
& deluxe dla max 3 os.
& superior dla max 3 os.
& suity dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g%ówna, à la carte, 3 bary.
All Inclusive 
& "niadanie, obiad, kolacja, lody, przek#ski
& wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
& wybrane napoje importowane
"niadanie i#obiadokolacja
Restauracje à la carte: grecka.
All Inclusive Plus

INTERNET
& WiFi w hotelu bezp%atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
& si%ownia, animacje
& kort tenisowy, lekcje tenisa
& tenis sto%owy, bilard
& centrum SPA i talasoterapii, masa!
& sauna, %a'nia turecka 
& sporty wodne

Z#MY"L$ O#DZIECIACH
& brodzik, plac zabaw
& krzese%ka dla dzieci w restauracji
& %ó!eczko dla dziecka do 2 lat
& opiekunka

MIRAMARE RESORT AND SPA
Malowniczo po!o"ony na pó!nocno-wschodnim wybrze"u Krety, 
z#niesamowitym widokiem na turkusowe wody Morza Krete$skiego oraz 
wysokie góry. W#pobliskim Agios Nikolaos, znajduje si% jezioro Wulismeni, 
w#którym, jak g!osz& legendy, za"ywa!a k&pieli bogini Atena.

  ALL INCLUSIVE PLUS
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 15 LAT a

LOKALIZACJA: 
1,2 km od Agios Nikolaos,  
65 km od lotniska w Heralkionie. 

ALL INCLUSIVE PLUS

Przyk%adowy pokój
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarcie w 1987 r., od-
nowiony w 2016 r. Na terenie hotelu restau-
racja, bary, 3 baseny odkryte, 5 zje!d!alni 
wodnych.

PLA!A
200 m od hotelu, 200 m d"ugo#ci, piaszczy-
sta, publiczna. Doj#cie do pla!y ulic$. 
Parasole, le!aki i r%czniki.

POKOJE
Zlokalizowane w 18 budynkach. 
Wyposa!one w klimatyzacj%, sejf, TV, 

minibar, "azienk%, balkon lub taras.
Typy pokoi:
& one bedroom apartment dla max 4 os.
& double room superior dla max 2 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 2 bary.
All Inclusive 
& #niadanie, obiad, kolacja
& wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
"niadanie i#obiadokolacja

INTERNET
& WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
& sauna
& masa!
& cymbergaj
& bilard
& centrum SPA

Z#MY"L$ O#DZIECIACH
& 2 brodziki
& zje!d!alnie
& zaj%cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
& plac zabaw
& krzese"ka dla dzieci w restauracji
& "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

MEROPI HOTEL 
APARTMENTS

Zadbany, kameralny hotel po!o"ony w#pobli"u jednej z#najpi$kniejszych 
pla" na Krecie. Niedaleka odleg!o%& od miasta sprawia, "e jest to dobra 
propozycja zarówno dla osób lubi'cych zabaw$ jak i#dla sympatyków 
greckiej tradycji, której mo"na zasmakowa& w#pobliskich tawernach. 

  ALL INCLUSIVE
  ZJE'D'ALNIE

  WIFI GRATIS

a
LOKALIZACJA: 
ok. 700 m od centrum Malia,  
32 km od lotniska w(Heraklionie.

ALL INCLUSIVE 

Przyk%adowy pokój
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SOFIA MYTHOS APARTHOTEL
Przyjazny rodzinny hotel z!dogodn" lokalizacj" jest doskona#" baz" 
wypadow" do zwiedzania wyspy, portu i!starego miasta. Usytuowany 
na klifie zapewnia wspania#e widoki na zatok$, morze i!góry. W!centrum 
miejscowo%ci Bali czekaj" natomiast sklepy i!lokale rozrywkowe. HOTEL

Kategoria lokalna 3*, otwarcie w 2000 r., 
odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, sejf w recepcji, basen 
odkryty.

PLA!A
50 m od hotelu, publiczna, piaszczysta, 
400 m d!ugo"ci. Doj"cie do pla#y ulic$. 
Parasole, le#aki.

POKOJE
W 4 budynkach. Wyposa#one s$ 
w klimatyzacj%, sejf, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, TV, minibar, !azienk%, taras.
Typy pokoi:
& studia max 3 os.
& apartamenty dla max 4 os.
& double dla max 2 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g!ówna, bar.
"niadanie i#obiadokolacja

INTERNET
& WiFi w lobby bezp!atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
& tenis sto!owy
& masa#

Z#MY"L$ O#DZIECIACH
& brodzik
& menu i krzese!ka dla dzieci w restauracji
& !ó#eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi$zany jest 
do zapoznania si% z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
Bali, 30 km od Rethymnonu,  
50 km od lotniska w'Heraklionie.
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarcie w 2003 r., 
odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, basen odkryty.

PLA!A
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, r!czniki, le"aki. Doj#cie do pla"y 
ulic$.

POKOJE
W budynku g%ównym. Wyposa"one 
w klimatyzacj!, TV, sejf, %azienk!, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
& double dla max 2 os.
& triple dla max 3 os.
& rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g%ówna, 2 bary.
All Inclusive 
& #niadanie, obiad, kolacja 
& wybrane lokalne napoje bezalkoholowe  

i alkoholowe

INTERNET
& WiFi w cz!#ciach wspólnych bezp%atne

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& brodzik
& %ó"eczko dla dziecka do 2 lat

MANOS MARIA HOTEL
Po!o"ony w#bliskiej odleg!o$ci od znanego kurortu turystycznego oferuje 
szereg atrakcji i#rozrywek, dzi%ki czemu jest idealnym miejscem wakacyjnym 
dla par i#grupy przyjació!. Spokojna atmosfera, schludne wn%trza oraz pla"a 
w#odleg!o$ci krótkiego spaceru s& zaletami hotelu. 

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi$zany jest 
do zapoznania si! z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost!pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE   WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
500 m od Hersonissos,  
ok. 25 km od lotniska w'Heraklionie.

ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarcie w 2006 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, basen odkryty. Go!cie 
hotelu Kavros Beach mog" korzysta# 
z udogodnie$ hotelu Kavros Garden, który 
znajduje si% w odleg&o!ci ok. 150 m, po 
drugiej stronie ruchliwej ulicy, pod któr" 
znajduje si% przej!cie podziemne. 
Przystosowany dla osób niepe&nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, ok. 100 m od budynku 
g&ównego, wydzielona cz%!# pla'y 
publicznej, piaszczysta. Parasole, le'aki 
i r%czniki.

POKOJE
W 3 budynkach g&ównych i w 12 bungalo-
wach. Wyposa'one w klimatyzacj%, sejf, 
minibar, TV, &azienk%, balkon lub taras.
Typy pokoi: 
( double dla max 3 os.
( rodzinne open plan dla max 4 os.
( single 

WY!YWIENIE
Restauracja g&ówna, bar.
All Inclusive 
( !niadanie, obiad, kolacja, przek"ski, lody 
( wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
"niadanie i#obiadokolacja

NTERNET
( WiFi w hotelu bezp&atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
( tenis sto&owy
( rzutki, bilard
( koszykówka, siatkówka
( kort tenisowy, 
( lekkie animacje

Z#MY"L$ O#DZIECIACH
( animacje
( miniklub dla dzieci 4-12 lat
( &ó'eczko dla dziecka do 2 lat
( brodzik
( plac zabaw

KAVROS BEACH HOTEL
Po!o"ony w#otoczonej górami i#morzem miejscowo$ci Kavros. Dogodna 
lokalizacja sprawia, "e obiekt polecany jest zarówno dla osób nastawionych 
na zwiedzanie wyspy, jak i#chc%cych odpocz%&. Du"ym plusem jest szeroka, 
piaszczysta pla"a z#niewielk% ilo$ci% kamyków tu" przy hotelu.

  ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA)Y
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

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

ALL INCLUSIVE 

Przyk%adowy pokój
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LILI HOTEL
Kameralny hotel w!Amoudara jest propozycj" na wakacje g#ównie 
dla par lub grup znajomych. Otoczony zielonym ogrodem zapewnia 
spokojny wypoczynek i!relaks przy basenie. Teren hotelu zosta# ciekawie 
zaaran$owany, znajdziemy tu m.in. greck" kapliczk%. 

HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarcie w 1990 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bar, basen kryty, basen odkryty.

PLA!A
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, le!aki, r"czniki.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposa!one 
w klimatyzacj", TV, sejf, minibar, #azienk", 
balkon.
Typy pokoi:
$ standardowe dla max 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna, restauracja à la carte, 
bar.
"niadanie i#obiadokolacja
Tylko $niadanie
Restauracje à la carte: lokalna.

INTERNET
$ WiFi w hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
$ si#ownia
$ sauna, jacuzzi
$ tenis sto#owy

Z#MY"L% O#DZIECIACH
$ brodzik, plac zabaw
$ #ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk&adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi%zany jest 
do zapoznania si" z&Warunkami Imprez Turystycznych 
dost"pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
100 metrów od Amoudara,  
10 km od lotniska w&Heraklionie. 
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HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarcie w 2001 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, sejf w recepcji, basen odkryty.

PLA!A
500 m od hotelu, 150 m d!ugo"ci, 
publiczna, piaszczysta. Parasole i le#aki.

POKOJE
W 5 budynkach. Wyposa#one w klimatyza-
cj$, sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/
herbaty, minibar, !azienk$, balkon lub taras.
Typy pokoi:
% double dla max 3 os.
% single dla max 2 os.
% junior suity dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g!ówna, bar.
"niadanie i#obiadokolacja

INTERNET
% WiFi w cz$ciach wspólnych bezp!atne

Z#MY"L$ O#DZIECIACH
% !ó#eczko dla dziecka do 2 lat
% krzese!ka dla dzieci w restauracji

PELAGIA BAY
Przytulny hotel na obrze!ach Agia Pelagia jest propozycj" dla osób 
szukaj"cych spokoju. Z#hotelu rozpo$ciera si% pi%kny widok na okoliczne 
wzgórza i#zatok%. &wietna baza wypadowa po okolicy.

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Agia Pelagia,  
ok. 800 m od centrum,  
ok. 17 km od lotniska'w'Heraklionie.
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jednej z!najlepiej zachowanych 
ruin staro"ytnych miast w!Grecji. 
Za#o"one w!408 roku p.n.e. miasto 
Rodos jest dzi$ wpisane (jego 
historyczna cz%$&) na list% 
$wiatowego dziedzictwa kulturo-
wego UNESCO i!jest nie lada gratk' 
dla ka"dego interesuj'cego si% 
histori'. Znajdziemy tu mi%dzy in-
nymi majestatyczny Pa!ac Wielkich 
Mistrzów (zbudowany w!trakcie 
panowania rycerzy Zakonu 
Malta(skiego, 1309-1522) po-
wsta#y na miejscu starej cytadeli 
bizantyjskiej, $wietnie zachowane 
mury miejskie (uwa"ane za jeden 

z!najwspanialszych przyk#adów $re-
dniowiecznej fortyfikacji, o!d#ugo$ci 
blisko 4 kilometrów) czy Muzeum 
Archeologiczne w!niesamowitym 
budynku Szpitala Rycerskiego. 

B%d'c na miejscu nie powinni-
$my opu$ci& spaceru do starego 

portu Mandráki (istniej'cego od 
pocz'tku za#o"enia miasta), 

w!którym zobaczymy 
pi%kne wiatraki, jednak 
inne ni" na pozosta#ych 
wyspach, zbudowane 
z!kamienia i!przypomi-
naj'ce $redniowieczne 
wie"e obronne.

ulubione
miejsca

 ROMANTYCZNA AURA
50 km od miasta Rodos, nad samym 
morzem po#o"one jest bajeczne 
miasteczko Lindos, istne sanktu-
arium s#o(ca, morza i!pi%knych 
romantycznych pla", na których za 
dnia mo"na si% wylegiwa& do woli, 
a!wieczorem szale& w!rytmu pulsu-
j'cej w!ca#ym miasteczku greckiej 
muzyki. B%d'c w!Lindos warto zwie-
dzi& tutejsze rezydencje $rednio-
wiecznych kapitanów z!ozdobnymi 
bramami wjazdowymi i!szerokimi 
dziedzicami, wy#o"onymi kamienn' 
mozaik'. B%d'c tu nale"y wspi'& si% 
na strome wzgórze, gdzie wznosi 
si% twierdza rycerzy szpitalników, 
zwanych równie" joannitami oraz 
zwiedzi& akropol, gdzie w!staro"yt-
no$ci znajdowa# si% o"rodek kultu 
Ateny, wraz ze zrekonstruowan# 
doryck# "wi#tyni# po"wi$con# tej 
bogini zwan# Lindi#. St'd rozci'ga 
si% bajeczny wprost widok na zatok$ 
"w. Paw!a, która z!góry kszta#tem 
przypomina magicznie wyrze)bione 
w!wybrze"u serce. Wart uwagi jest 
równie" pi%kny ko"ció! z%okresu 
Bizancjum, którego $ciany pokryte 
s' XVIII-wiecznymi freskami, a!tak"e 
skansen ukazuj'cy lokalne budow-
nictwo z!XV wieku.

W%RYTMIE SYRTÁKI
Linia brzegowa wyspy wynosi 
ok.!250!km, a!naj#adniejsze, pokry-
te z#otym piaskiem pla"e znajduj' 
si% wschodnim wybrze"u m.in. nad 
zatok# Kalithea. G#ównym o$rod-
kiem po#o"onym nad zatok' jest 
Faliraki - niegdy$ ma#a rybacka 
wioska, a!obecnie szybko rozwijaj'ca 
si% turystycznie miejscowo$& s#yn'ca 
z!piaszczystej, #agodnie schodz'cej 
do morza pla"y i!nocnego "ycia. 
W#a$nie tu znajduje si% najwi%kszy na 
wyspie aquapark, o"rodki sportów 
wodnych, oraz wiele klubów i!barów, 
w!których b%dziecie si% bawi& w!i$cie 
greckim stylu, do bia#ego rana. OPA!
Najbli"ej miasta Rodos po#o"one 
s' miejscowo$ci Kritika i!Ixia. Pla"e 
w!tym rejonie s' w'skie i!kamieni-
ste, ale ch%tnie odwiedzane przez 
turystów. Hotele po#o"one s' wzd#u" 
g#ównej trasy prowadz'cej na pó#noc 
do miasta Rodos, a!na po#udnie do 
miejscowo$ci Trianda, która swoj' 
nazw% zawdzi%cza letnim rezyden-
cjom zbudowanym tu niegdy$ przez 
trzydziestu kawalerów rodyjskich. 
W!staro"ytno$ci na tym terenie 
le"a#o miasto Lalysos, które nale"a#o 
dawniej do Heksapolis - Doryckiego 
Zwi'zku Morskiego.

Wed!ug greckiej mitologii patronat nad wysp" 
Rodos obejmowa! Helios. Zatem zabieramy Was 
w#podró$ do kraju s!o%ca i#lazurowego morza, 
gdzie odnajdziesz swoje kefi - rado&' z#$ycia,  
w#rozta%czonej w#rytmach bouzukia wyspie Rodos.

251251coralove lato

KRAINA S!O"CA 
Ten turystyczny raj mo!e poszczyci" si# 
a! 300 s#onecznymi dniami w$roku oraz 
wieloma zachwycaj%cymi zabytkami, 
których nie mo!esz pomin%", b#d%c 
tu na wakacjach. W$samej wyspie a! 
trudno si# nie zakocha". Poza pi#kny-
mi pla!ami ci%gn%cymi si# kilometrami 
wzd&u! wybrze!a, krystalicznie czyst% 
i$ciep&% wod%, zachwyci te! s&onecz-
na stolica wyspy ze 'redniowieczn% 
starówk%. Zapieraj%ca dech w$piersiach 
Dolina Motyli, rewelacyjny park wodny, 
czy rodyjskie Santorini, czyli bia&e mia-
sto – Lindos. Odkryj t# czaruj%c% wysp# 
razem z$nami.

 PODRÓ$ W%CZASIE
Miasto Rodos to najwi#ksze miasto 
wyspy, a$zarazem jego stolica. Rodos 
kojarzy si# przede wszystkim z$jednym 
z$cudów 'wiata, pomnikiem 30 metro-
wego Kolosa witaj%cego wp&ywaj%ce 
do portu Mandráki statki (ów motyw 
wykorzystany zosta& m.in. w$Grze o%Tron, 
przy tworzeniu portu w$mie'cie Bravos). 
Kolos zosta& niestety zniszczony jeszcze 
przed nasz% er% podczas trz#sienia ziemi. 
Na szcz#'cie pomimo tak cennej straty 
na wyspie znajdziemy inne stanowiska 
archeologiczne - w$tym pozosta&o'" 
po akropolu ze &wi'tyni' Apolla oraz 
ruiny staro!ytnego miasta Kamiros - 

Rodos
HISTORIA | KULTURA | NATURA
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Staro!ytni Grecy powiadali, !e wyspa Rodos 
jest pi"kniejsza od s#o$ca. Nic w%tym dziwnego, 
gdy! tutejsze urzekaj&ce krajobrazy, #agodny 
klimat i%niezwyk#a historia wyspy z%pewno'ci& 
Was zachwyci.

NOC GRECKA
Szansa, aby poczu! gor"c" greck" atmosfer#, 
go$cinno$! i%zata&czy! Zorb#. Wieczór w%ta-
wernie, zlokalizowanej w%tradycyjnej wiosce 
w%górach, podczas którego mo'na spróbowa! 
typowych specja(ów greckiej kuchni i%napi! 
si# lokalnego wina. Kolacji towarzyszy muzyka 
i%ta&ce ludowe z%ró'nych stron Grecji.

MARMARIS ! DWA KONTYNENTY 
W"JEDEN DZIE#
W%ci"gu nieca(ej godziny wodolot dop(ywa do 
wybrze'y Azji i%jednego z%najbardziej atrak-
cyjnych kurortów Turcji, t#tni"cego 'yciem 
za dnia i%w%nocy – Marmaris. Miasto po(o'o-
ne jest nad zatok" otoczon" malowniczymi 
górami. Zwiedzaj"c uroczy port, stare miasto 
i%bazar odkrywamy kultur# Turcji i%przenosimy 
si# w%orientaln" atmosfer#. Podczas wizyty 
mo'emy spróbowa! s(ynnych lokalnych spe-
cja(ów kuchni i%s(odyczy, a%tak'e kupi! pami"t-
ki – r#cznie tkane dywany, bi'uteri#, wyroby 
skórzane, z%których ten kraj s(ynie.

Evi Hotel

All Senses Nautica Blue Exclusive Resort
Akti Imperial Deluxe Resort

Dodeca Sea Resort

Filerimos Village

Princess Flora

All Senses Ocean Blu Sea Side Resort 

Sunrise Lardos Hotel

Lydia Maris Hotel

Dessole Lippia Golf Resort

Prasonissi

Genadi

Lardos

Lalathos

Atavyros

Afandou

Kamiros

RodosTILOS

CHALKI

Morze !ródziemne

Morze Egejskie

RODOS

MARMARIS

JEEP SAFARI
Mo'liwo$! odkrycia pi#kna wyspy 
Rodos poza g(ównymi szlaka-
mi turystycznymi. Trasa wiedzie 
zarówno przez otwarte, roman-
tyczne przestrzenie, jak i%lasy. Po 
drodze mijamy tradycyjne greckie 

wioski i%docieramy a' do Profitis 
Ilias – drugiej co do wielko$ci góry 
na wyspie (800%m n.p.m.). Kolejny 
postój to pi#kna pla'a Tsambika, 
gdzie ka'dy b#dzie móg( za'y! 
k"pieli w%krystalicznie czystych 
wodach zatoki.

RODOS
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254 ALL SENSES NAUTICA BLUE EXCLUSIVE RESORT 5 X X

256 LYDIA MARIS HOTEL 5 X X

257 AKTI IMPERIAL DELUXE RESORT 5 X

258 FILERIMOS VILLAGE 4 X X X 2-13

260 CYPROTEL FALIRAKI 4 X X X 2-13 2-13

262 IRENE PALACE 4 X X X X 2-13 2-13

264 OCEANIS RHODES 4 X X

266 DODECA SEA RESORT 4 X X X 2-12 2-10

267 ALL SENSES OCEAN BLU SEA SIDE RESORT 4 X X X

268 DESSOLE LIPPIA GOLF RESORT 4 X X X

269 SUNRISE LARDOS HOTEL 4 X X X 2-12

270 PRINCESS FLORA 3 X

271 EVI HOTEL 3 X 2-13

LISTA HOTELI

Oceanis Rhodes

Cyprotel Faliraki

Irene Palace

253253coralove lato

WOKÓ! WYSPY RODOS
Wycieczka jest szans! na zapoznanie 
si" z#krajobrazem wyspy i#jej atrakcja-
mi. G$ównym punktem programu jest 
s$ynne Lindos – pi"kne miasteczko 
z#ma$ymi, bia$ymi domkami i#w!skimi 
uliczkami, gdzie wjazd samochodem 
jest niedozwolony. Atrakcj! miasta jest 
Akropol z#ruinami %wi!tyni po%wieconej 
Atenie. Kolejnym punktem programu jest 
Monolithos i#punkt widokowy na im-
ponuj!cy zamek Joanitów. Dodatkow! 
atrakcj" stanowi wizyta w#winiarni i#lunch 
z#typowo greckimi specja$ami i#lokalnym 
winem. Ostatnim punktem programu jest 
Dolina Motyli.

MIASTO RODOS 
Miasto Rodos zwane te& „miastem Ryce-
rzy” jest najwi"kszym i#najlepiej zacho-
wanym warownym miastem w#Europie, 
w#którym mo&na znale'( wiele zabytków 
hellenistycznych, bizantyjskich, %rednio-
wiecznych i#otoma)skich.

WYSPA SYMI " KRÓLESTWO 
PO!AWIACZY G#BEK
Rejs statkiem wycieczkowym do por-
tu Yalos trwa ok. 2#godziny. W#czasie 

wolnym mo&emy odkry( niezwyk$y 
urok wyspy i#bogactwo zabytków. 
Ciekawym obiektem jest m.in. klasztor 
dedykowany Micha$owi Archanio$owi, 
uznawanemu za patrona &eglarzy. Do 
kompleksu nale&y równie& dzwonnica 
i#XII-wieczny ko%ció$ek. Podziwia( 
mo&na nie tylko architektur" z#ze-
wn!trz, ale równie& wn"trza z#bizan-
tyjskimi freskami. Przed powrotem 
na Rodos warto skorzysta( z#pla&y, 
odwiedzi( sklepy z#lokalnymi wyroba-
mi i#g!bkami morskimi lub spróbowa( 
owoców morza w#lokalnej tawernie.

WYSPA CHALKI $ Z%DALA 
OD%ZGIE!KU MIASTA
Najmniejsza wyspa archipelagu Dode-
kanez, po$o&ona zaledwie 6 km od 
Rodos, bez %ladów masowej turystyki. 
Statkiem wycieczkowym dociera-
my do ma$ego portu z#kolorowymi 
domami, kutrami rybackimi, ma$ymi 
kawiarniami i#tawernami. Chalki to 
idealne miejsce dla tych, którzy chc! 
odpocz!( od t$umów turystów i#zgie$-
ku, pop$ywa( w#krystalicznie czystej 
wodzie i#delektowa( si" %wie&ymi 
owocami morza.

WYSPA SYMI

CIEP!O  
i"s#onecznie jest tu  

przez ponad 300 dni 
w"roku, ale upa#y nie s$ 

zbyt dokuczliwe,  
bo na wyspie cz%sto  

wieje wiatr.

Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne - Rodos
RODOS | SYMI | CHALKI | MARMARIS

Przedstawione wycieczki maj! charakter orientacyjny, pe$na oferta, programy i#ceny dost"pne s! u#przedstawiciela Coral Travel Poland w#miejscu wakacji.
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Przyk!adowy pokój
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2009 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sale konferencyjne, 
centrum biznesowe, basen kryty, basen 
odkryty. 

PLA!A
50 m od hotelu, wydzielona cz!"# 
pla$y publicznej, piaszczysto-$wirowa. 
Parasole, le$aki, r!czniki.

POKOJE
W 38 budynkach. Wyposa$one w klimatyza-
cj!, TV, sejf, minilodówka, %azienk!, balkon 
lub taras.

Typy pokoi: 
& junior suite z prywat. basenem dla max 4 os.
& double bungalow dla max 3 os.
& family bungalow dla max 4 os.
& superior family bungalow dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g%ówna, 2 restauracje à la carte, 
3 bary.
All Inclusive 
& "niadanie, obiad, kolacja, przek'ski, lody
& wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: grecka, w%oska.

INTERNET
& WiFi w hotelu bezp%atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
& si%ownia
& tenis sto%owy
& bilard, rzutki, siatkówka 
& kort tenisowy, lekcja tenisa
& minigolf
& animacje
& centrum SPA
& sporty wodne

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& brodzik
& plac zabaw
& animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
& menu i krzese%ka dla dzieci w restauracji
& %ó$eczko dla dziecka do 2 lat

ALL SENSES NAUTICA 
BLUE EXCLUSIVE RESORT

Dogodnie po!o"ony obiekt na wybrze"u Fanes, bezpo#rednio przy 
pla"y i$ok. 1,5 km od centrum kurortu, w$otoczeniu bujnych ogrodów 
i$z$przepi%knym widokiem na Morze Egejskie. Idealne miejsce na 
wypoczynek w$ciszy i$spokoju oferuj&ce jednocze#nie wspania!e zaplecze 
gastronomiczne i$rekreacyjne.

  ALL INCLUSIVE   WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
ok. 2 km od Fanes, ok. 30 km od Faliraki,  
29 km od miasta Rodos, 13 km od lotniska w(Rodos.

ALL INCLUSIVE 
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AKTI IMPERIAL DELUXE RESORT
Elegancki hotel niedaleko piaszczystej pla!y, do której prowadzi przej"cie 
podziemne z#g$ównego basenu. Leniwa rzeka i#du!ych rozmiarów baseny 
w"ród pi%knego ogrodu, architektura z#wp$ywami greckimi, restauracje 
z#ró!nymi smakami "wiata – to wypoczynek o#jakim marzy niejeden z#nas.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1968 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, centrum biznesowe, 
basen kryty, basen odkryty.

PLA!A
100 m od hotelu, wydzielona cz!"# pla$y 
publicznej, piaszczysto-$wirowa. Doj"cie do 
pla$y pasa$em. Parasole, le$aki, r!czniki.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposa$one w klimatyza-
cj!, TV, sejf, minibar, zestaw do kawy/herbaty, 
%azienk!, balkon.
Typy pokoi:
& suity dla max 4 os.
& twin dla max 3 os.
& suity rodzinne dla max 5 os.

WY!YWIENIE
3 restauracje, 4 à la carte, 4 bary.
Ultra All Inclusive 
& "niadanie, obiad, kolacja, pó'ny posi%ek, lody
& lokalne i wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte tematyczne: owoce 
morza, japo(ska, grecka, w%oska.

INTERNET
& WiFi w hotelu bezp%atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
& si%ownia, sauna, %a'nia turecka, jacuzzi
& tenis sto%owy, rzutki, kort tenisowy, sporty 

wodne, billard, koszykówka, siatkówka
& animacje, aerobik
& centrum SPA, salon pi!kno"ci, masa$

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& zaj!cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
& plac zabaw, brodzik
& krzese%ka dla dzieci w restauracji
& %ó$eczko dla dziecka do 2 lat

ULTRA ALL INCLUSIVE 

Przyk%adowy pokój

  ULTRA ALL INCLUSIVE
  WIFI GRATIS

  POKOJE DLA 5 OSÓB

a
LOKALIZACJA: 
Ixia, ok. 4 km od miasta Rodos,  
ok. 12 km od)lotniska w)Rodos.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi*zany jest 
do zapoznania si! z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost!pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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LYDIA MARIS HOTEL
O!rodek po"o#ony jest w$idyllicznej okolicy z$mnóstwem ro!lin i$kwiatów. 
Dba"o!% o$szczegó"y, relaks, zadowolenie i$kulinarne zaspokojenie Go!ci s& 
wizytówk& tego hotelu. Polecany na wakacje dla rodzin z$dzie%mi – oferuje 
wiele atrakcji zarówno dla maluchów, jak i$doros"ych.

ALL INCLUSIVE 

Przyk!adowy pokój

  ALL INCLUSIVE   WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
2 km od Kolymbia, 25 km od Rodos,  
28 km od lotniska w!Rodos.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1989 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, basen odkryty.

PLA"A
350 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-
-"wirowa, 350 m d#ugo$ci. Parasole, le"aki, 
r%czniki. Doj$cie do pla"y ulic&.

POKOJE
W 17 budynkach. Wyposa"one w klimatyza-
cj%, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, TV, #azienk%, balkon lub taras.
Typy pokoi:
' double twin dla max 3 os.
' superior double dla max 3 os.
' rodzinne economy dla max 4 os.
' suity dla max 4 os.
' family suite dla max 4 os.

WY"YWIENIE
Restauracja g#ówna, 2 à la carte, 2 bary.
All Inclusive 
' $niadanie, obiad, lody, kolacja
' wybrane lokalne napoje bezalkoholowe 

i alkoholowe
Restauracje à la carte tematyczne: grecka, 
w#oska.

INTERNET
' WiFi w pokojach bezp#atne
' WiFi w cz%$ciach wspólnych bezp#atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
' si#ownia, aerobik, animacje
' tenis sto#owy, rzutki, bilard
' kort tenisowy, siatkówka
' centrum SPA, masa", sauna, salon pi%kno$ci

Z#MY$L% O#DZIECIACH
'  brodzik
' animacje dla dzieci
' menu i krzese#ka dla dzieci w restauracji
' #ó"eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si% z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1977 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, sejf w recepcji, 4 zje!d!al-
nie wodne, 2 baseny odkryte.

PLA!A
600 m od hotelu, publiczna, !wirowa. 
Parasole, le!aki, r"czniki. Doj#cie do pla!y 
ulic$.

POKOJE
W 12 budynkach. Wyposa!one w klimatyza-
cj", TV, minibar, %azienk", balkon lub taras.
Typy pokoi:
&  superior dla max 3 os.

& superior deluxe dla max 3 os.
& superior rodzinny dla max 3 os.
& bungalow superior dla max 4 os.
& single superior dla max 2 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g%ówna, bary.
All Inclusive 
& #niadanie, obiad, kolacja, przek$ski
& wybrane napoje bez- i alkoholowe
"niadanie i#obiadokolacja
Tylko $niadanie 

INTERNET
& WiFi w hotelu bezp%atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
& tenis sto%owy, rzutki, bilard
& animacje, aerobik
& masa!

Z#MY"L% O#DZIECIACH
& polskoj"zyczny animator 15.06-14.09.20
& animacje i miniklub dla dzieci
& 2 brodziki, plac zabaw
& menu i krzese%ka dla dzieci w restauracji
& %ó!eczko dla dziecka do 2 lat

FILERIMOS VILLAGE
Pi!knie po"o#ony tu# obok niewielkiej promenady z licznymi sklepami 
i kawiarniami, zapewnia relaks i odpoczynek w przyjaznym greckim 
klimacie. Na najm"odszych Go$ci czeka polskoj!zyczny animator oraz 
wiele innych atrakcji. Hotel otoczony zielonym ogrodem jest idealnym 
miejscem na rodzinny wypoczynek blisko natury.

  ALL INCLUSIVE
  ZJE'D'ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
2 km od Ialyssos,  
2 km od Kremasti,  
4 km od lotniska w(Rodos.

ALL INCLUSIVE 

Polskie
animacje

259259coralove lato Wi!cej o%hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1985 r., 
odnowiony w 2011 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sejf w recepcji, pralnia, 
2 baseny odkryte, 4 zje!d!alnie dla 
doros"ych i 2 dla dzieci. 

PLA!A
1 km od hotelu, publiczna, piaszczysta, 
150 m d"ugo#ci, doj#cie do pla!y ulic$. Do 
pla!y kursuje bus hotelowy. Parasole, le!aki.

POKOJE
W 7 budynkach. Wyposa!one w klimatyza-
cj%, minibar, TV, "azienk%, balkon lub taras.

Typy pokoi: 
& rodzinne bunkbed dla max. 4 os.
& twin dla max. 3 os.
& rodzinne dla max. 4 os.
& twin promo dla max. 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja, restauracja à la carte, 2 bary.
All Inclusive 
& #niadanie, obiad, kolacja, przek$ski
& lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: grecka.

INTERNET
& WiFi w lobby bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
& tenis sto"owy
& koszykówka, siatkówka
& pi"ka no!na
& kort tenisowy
& si"ownia, sauna, jacuzzi
& animacje

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& polskoj%zyczny animator 15.06-14.09.20
& animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
& brodzik
& plac zabaw
& menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
& "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój

CYPROTEL FALIRAKI
Znany hotel nale!"cy do sieci Cyprotel Hotels po#o!ony w$rozleg#ym 
ogrodzie jest idealnym miejscem na wakacyjny relaks. G#ówn" zalet" 
hotelu s" zje!d!alnie wodne i$baseny zapewniaj"ce dobr" zabaw% zarówno 
dla dzieci, jak i$doros#ych. Bogate zaplecze sportowo–rekreacyjne oraz 
polskoj%zyczny animator dla dzieci zach%caj" do sp%dzenia czasu z ca#" 
rodzin". 

ALL INCLUSIVE 

Polskie
animacje

  ALL INCLUSIVE
  ZJE'D'ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT
2. DZIECKO DO 13 LAT

a
LOKALIZACJA: 
1 km od Faliraki, 
19 km od lotniska w(Rodos.
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1987 r., 
odnowiony w 2016 roku. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, basen odkryty, 2 zje!d!alnie 
dla doros"ych i 2 dla dzieci. Przystosowany 
dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, wydzielona cz#$% pla!y 
publicznej, piaszczysto-!wirowa, 500 m 
d"ugo$ci. Certyfikat B"#kitnej Flagi. Parasole, 
le!aki, r#czniki.

POKOJE
W budynku g"ównym. Wyposa!one w kli-
matyzacj#, sejf, zestaw do parzenia kawy/
herbaty, TV, "azienk#, balkon.

Typy pokoi:
&  superior dla max 4 os.
& double dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 2 bary.
All Inclusive
&  $niadanie, obiad, kolacja, przek'ski, lody
& wybrane lokalne napoje  bez- i alkoholowe

INTERNET
& WiFi przy barze basenowym bezp"atne 

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
&  kort tenisowy, tenis sto"owy, rzutki, 

koszykówka, siatkówka, minigolf, bilard
& aerobik, si"ownia, animacje, sporty wodne
& jacuzzi, sauna, masa!

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& polskoj#zyczny animator 15.06-14.09.20
& animacje w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
&  brodzik
& plac zabaw
& minizoo
& menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
&  "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

IRENE PALACE
Miejsce letniego wypoczynku, zaledwie kilka metrów od morza, w!otoczeniu 
ogrodów. Zlokalizowany w!spokojnej okolicy daje jednocze"nie mo#liwo"$ 
urozmaiconej zabawy i!rozrywki. Idealny dla rodzin, par i!osób w!ka#dym 
wieku. Atrakcj% dla dzieci b&dzie przygotowane dla nich minizoo, taneczne 
minidisco, czy te# zabawy z polskim animatorem.

  ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA(Y
  ZJE(D(ALNIE
  WIFI GRATIS

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT
2. DZIECKO DO 13 LAT

a
LOKALIZACJA: 
3 km od Afandou,  
25 km od centrum Rodos,  
25 km od lotniska w)Rodos.

ALL INCLUSIVE 

Polskie
animacje
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Przyk!adowy pokój
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1963 r., 
odnowiony w 2004 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, pralnia, 2 baseny odkryte. 

PLA!A
50 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-!wi-
rowa, doj"cie do pla!y promenad#. Parasole, 
le!aki.

POKOJE
W budynku g$ównym. Wyposa!one 

w klimatyzacj%, sejf, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, TV, $azienk%, balkon.
Typy pokoi: 
& pokoje standardowe dla max. 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g$ówna, 2 bary.
All Inclusive 
& "niadanie, obiad, kolacja, przek#ski, lody
& wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
& wybrane alkohole importowane

INTERNET
& WiFi w hotelu bezp$atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
& kort tenisowy, tenis sto$owy, bilard
& aerobik, si$ownia, animacje
& salon pi%kno"ci

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& brodzik, plac zabaw
& krzese$ka dla dzieci w restauracji
& $ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przyk%adowy pokój

OCEANIS RHODES
Jest to idealny wybór dla tych, którzy chcieliby po!"czy# niezrównane 
widoki na b!$kitne morze z%mro&n" bryz" zachodniego wybrze'a 
i%doskona!" baz" wypadow" do odkrywania niezliczonego pi$kna wyspy. 
Stanowi równie' okazj$ do spacerowania wokó! licznych pobliskich tawern, 
klubów rozrywkowych i%sklepów. 

  ALL INCLUSIVE   WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
Ixia, 500 m od centrum,  
6 km od Rodos,  
14 km od lotniska w'Rodos.

ALL INCLUSIVE 
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ALL SENSES OCEAN BLUE 
SEA SIDE RESORT 

Niedawno odnowiony hotel w miejscowo!ci Kremasti w zatoce Ialyssos tu" 
przy pla"y, otoczony bujnymi ogrodami jest idealnym miejscem na przytulne 
wakacje. Oferuje szerok# gam$ najwy"szej klasy us%ug i udogodnie&. 

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1992 r., 
odnowiony w 2018 roku. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, pralnia, basen odkryty, 
2 zje!d!alnie wodne. Hotel przystosowany 
dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, publiczna, !wirowa, 150 m 
d"ugo#ci, doj#cie do pla!y ulic$. Parasole.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposa!one w klimatyza-
cj%, TV, sejf, "azienk%, balkon lub taras.
Typy pokoi:
& pokoje double dla max. 3 os.
& pokoje superior double max. 3 os.
& pokoje double comfort bez balkonu dla 

max. 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 2 bary.
All Inclusive 
& #niadanie, obiad, kolacja, przek$ski, lody
& napoje bezalkoholowe, lokalne napoje 

alkoholowe
"niadanie i obiadokolacja 

INTERNET
& WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
& kort do tenisa ziemnego
& tenis sto"owy, rzutki, bilard
& aerobik
& animacje
& sporty wodne
& centrum SPA, masa!, sauna

Z#MY"L$ O#DZIECIACH
& brodzik
& plac zabaw
& krzese"ka dla dzieci w restauracji
& "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi$zany jest 
do zapoznania si% z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA(Y

  WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
2 km od Ialyssos,  
10 km od centrum Rodos,  
5 km od lotniska w Rodos.

ALL INCLUSIVE 
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Przyk!adowy pokój

ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE
  ZJE!D!ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT
2. DZIECKO DO 10 LAT

a
LOKALIZACJA: 
800 m od Ialyssos,  
7"km od portu lotniczego 
Rodos-Diagoras.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2000 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, 2 baseny odkryte, 
3 zje#d#alnie wodne. 

PLA#A
25 m od hotelu, 40 m d$ugo%ci, doj%cie do 
pla#y ulic&, wydzielona cz'%( pla#y 
publicznej, #wirowa. Parasole, le#aki, 
r'czniki.

POKOJE
W 5 budynkach. Wyposa#one w klimatyza-
cj', sejf, TV, $azienk', balkon lub taras.
Typy pokoi: 
) junior suite dla max 4 os.
) rodzinne dla max 5 os.
) superior dla max 4 os.
) dodeca edition dla max 5 os.
) rodzinne superior dla max 5 os.
) deluxe dla max 2 os.
) suity deluxe dla max 3 os.

WY#YWIENIE
Restauracja g$ówna i à la carte, 4 bary.
All Inclusive 
) %niadanie, obiad, kolacja, przek&ski, lody
) wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
Restauracje à la carte: grecka.

INTERNET
) WiFi w cz'%ciach wspólnych bezp$atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
) si$ownia, areobik, animacje
) centrum SPA, salon pi'kno%ci, sauna, 

masa#, jacuzzi, $a*nia turecka, talasoterapia
) bilard, cymbergaj
) tenis sto$owy, siatkówka

Z"MY$L% O"DZIECIACH
) polskoj'zyczny animator 15.06-14.09.20
) zaj'cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
) brodzik, zje#d#alnia wodna, plac zabaw
) $ó#eczko dla dziecka do 2 lat
) krzese$ka dla dzieci w restauracji

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si' z"Warunkami Imprez Turystycznych 
dost'pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

DODECA SEA RESORT
Dobra lokalizacja, rozleg!y i"dobrze zagospodarowany teren z"wieloma 
atrakcjami dla doros!ych i"polskoj#zycznym animatorem dla dzieci. 
Bogata formu!a All Inclusive oraz blisko$% pla&y, to jedne z"wielu atutów 
tego obiektu. 

Polskie
animacje
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SUNRISE LARDOS HOTEL
Zlokalizowany w!spokojnej cz"#ci wyspy w!okolicach urokliwego 
Lindos. Niew$tpliw$ atrakcj$ hotelu jest jego bezpo#rednie po%o&enie 
nad morzem. Niezale&nie czy wypoczywasz nad basenem czy na pla&y 
mo&esz delektowa' si" morsk$ bryz$ i!korzysta' ze swoistej talasoterapii. 

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1998 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, basen odkryty.

PLA!A
Przy hotelu, wydzielona cz!"# pla$y 
publicznej, piaszczysto-$wirowa. 250 m 
d%ugo"ci. Certyfikat B%!kitnej Pla$y. Parasole, 
le$aki, r!czniki.

POKOJE
W budynku g%ównym i w aneksach. 
Wyposa$one w klimatyzacj!, TV, sejf, 
minibar, %azienk!, balkon lub taras.
Typy pokoi:
& executive dla max 4 os.
& rodzinne dla max 4 os.
& superior dla max 3 os.
& rodzinne superior dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g%ówna, 2 bary.
All Inclusive 
& "niadanie, obiad, kolacja
& wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
& WiFi w lobby bezp%atne
& WiFi w pokojach p%atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
& tenis sto%owy, rzutki
& koszykówka, siatkówka, kort tenisowy
& animacje 
& sporty wodne

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& brodzik, plac zabaw
& zaj!cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
& %ó$eczko dla dziecka do 2 lat
& menu i krzese%ka dla dzieci w restauracji

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si! z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost!pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA)Y
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
3 km od Lardos, 6 km od Lindos,  
50 km od lotniska(Rodos.

ALL INCLUSIVE 
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DESSOLE LIPPIA GOLF RESORT
Nowoczesny o!rodek oferuje liczne atrakcje oraz bogaty pakiet 
All"Inclusive, który pozwoli na urlop wolny od wszelkich trosk. Po#o$ony 
jest w"pó#nocno-wschodniej cz%!ci wyspy, zaledwie kilka metrów od 
pla$y Afandou, jednej z"najbardziej malowniczych pla$ Rodos.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1993 r., 
odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
2 baseny odkryte, 3 zje!d!alnie wodne.

PLA!A
200 m od hotelu, wydzielona cz"#$ pla!y 
publicznej, piaszczysto-!wirowa. Doj#cie do 
pla!y promenad%. Parasole, le!aki i r"czniki. 

POKOJE
W 4 budynkach. Wyposa!one w klimatyza-
cj", sejf, minibar, TV, &azienk", balkon lub 
taras. 
Typy pokoi:
' standardowe dla max 4 os.
' rodzinne dla max 4 os.
' rodzinne superior dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g&ówna oraz à la carte, 3 bary. 
All Inclusive 
' #niadanie, obiad, kolacja, przek%ski, lody
' wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: barbecue.

INTERNET
' WiFi w hotelu bezp&atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
' si&ownia, aerobik
' tenis sto&owy, rzutki, siatkówka, minigolf, 

pi&ka no!na, kort tenisowy, bilard, cymbergaj
' animacje, dyskoteka
' centrum SPA, salon pi"kno#ci, masa!, 

sauna, jacuzzi, &a(nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
' kryty plac zabaw, brodzik
' zaj"cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
' krzese&ka dla dzieci w restauracji
' &ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi%zany jest 
do zapoznania si" z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost"pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE
  ZJE*D*ALNIE

  WIFI GRATIS

a
LOKALIZACJA: 
2 km od Afandou, ok. 18 km od Rodos,  
ok. 25 km od lotniska w Rodos.

ALL INCLUSIVE 
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PRINCESS FLORA
Hotel po!o"ony w idealnej lokalizacji przy alei Kallithea na wyspie  
Rodos, blisko pi#knego portu. Cieszy si# dobrodziejstwem spokojnego 
otoczenia, z jednoczesnym dost#pem do gwaru i t#tni$cego "yciem 
centrum miasta.

ALL INCLUSIVE 

HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 1990 r.  
Na terenie hotelu restauracja, bar, sejf 
w recepcji, odkryty basen.

PLA!A
290 m od hotelu, 170 m d!ugo"ci, publicz-
na, piaszczysto-#wirowa. Le#aki. Doj"cie do 
pla#y ulic$.

POKOJE
Wyposa#one w klimatyzacj%, sejf, zestaw do 
parzenia kawy/herbaty, minibar, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
& superior dla max. 4 os. 

WY!YWIENIE
Restauracja g!ówna, bar.
All Inclusive 
&  "niadanie, obiad, kolacja, lody
& wybrane lokalne napoje bezalkoholowe 

i alkoholowe

INTERNET
&  WiFi w lobby p!atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
&  kort tenisowy
& tenis sto!owy, bilard

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
&  plac zabaw, brodzik
& krzese!ka dla dzieci w restauracji
& !ó#eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój

  ALL INCLUSIVE a
LOKALIZACJA: 
3 km od Rodos,  
19 km od lotniska w Rodos.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi$zany jest 
do zapoznania si% z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 1988 r., 
odnowiony w 2007 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, sejf w recepcji, basen 
odkryty.

PLA!A
800 m od hotelu, publiczna, piaszczysto- 
-!wirowa. Doj"cie do pla!y ulic#. Parasole 
i le!aki.

POKOJE
W 6 budynkach. Wyposa!one w klimatyza-
cj$, %azienk$, balkon lub taras.
Typy pokoi:
& double room dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g%ówna, bar.
All Inclusive 
& "niadanie, obiad, kolacja
& wybrane lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe

INTERNET
& WiFi w lobby p%atne

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& brodzik

EVI HOTEL
Blisko!" centrum Faliraki, kurortu znanego z#bogatego $ycia nocnego, 
sprawia, $e hotel jest !wietnym miejscem dla amatorów greckich klimatów, 
nastawionych na wypoczynek w#swobodnej atmosferze. Nieopodal znajduj% 
si& bary, puby, tawerny, sklepy i#dyskoteki. 

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Faliraki ok 1 km,  
ok. 13 km od'miasta Rodos, 
ok.'17'km'od'lotniska w Rodos.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi#zany jest 
do zapoznania si$ z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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Szukasz swojej oazy spokoju, greckiego kefi  
– rado!ci z"#ycia? Wszystko to znajdziesz na 
trzeciej co do wielko!ci wyspie Dodekanezu, 
niewielkim, zielonym Kos, znajduj$cym si% na 
Morzu Egejskim, niemal u"wybrze#y Turcji.

ulubione
miejsca

Archeologicznego, gdzie znajduje si! 
m.in. pos!g Hipokratesa. Mo"na te" 
przysi#$% w&cieniu platana, pod którym 
wed'ug legend naucza' sam Hipokra-
tes i&popatrze%, jak w&pobliskich kafe-
nionach starsi panowie zaci!cie graj# 
w&tavle. A&gdy b!dziesz mie% ju" do$% 
zwiedzania, zajrzyj do portu i&prze-
spaceruj si! promenad#, wysadzan# 
palmami z&imponuj#cym szpalerem 
ekskluzywnych jachtów oraz miej-
scowych kutrów rybackich. Z&daleka 
zauwa"ysz te" twierdz" Joanitów 
z&XV w., której mury obronne chroni'y 
mieszka(ców przed atakami piratów.

 NIEBIA#SKIE WIDOKI
Do urokliwej górskiej wioski Zia nie 
trafia si! przypadkiem. S'ynie ona 
z&po'o"onego na szczycie miej-
scowo$ci bia'ego ko$ció%ka Ag. 
Georgios, który nale"y do niewiel-
kiego klasztoru Moni ton Spondon, 
który rzuca si! w&oczy przyjezdnym 
ju" z&najni"szych partii. W'a$nie tu 
mo"esz wdrapa% si! na najwy"szy 
szczyt wyspy Kos – Dikeos (843 m 
n.p.m.) sk#d rozpo$ciera si! prze-
pi!kny widok na wysp!. A&po krajo-
znawczych doznaniach zakupisz tu 
towary lokalnego r!kodzie'a oraz 
mo"esz rozkoszowa% si! wyborn# 
ko)lin# i&jagni!cin#, w&jednej z&miej-
scowych tawern.

S&O#CE, MORZE, PLA'A
Niew#tpliwe atrakcje Kos stanow# 
wspania'e pla"e, na które naj'atwiej 
dosta% si! skuterem b#d) rowerem, 
po wytyczonych na wyspie $cie"kach 
rowerowych (pierwszych w&Grecji). 
Najs'ynniejsze pla"e le"# na pó'noc-
nym wybrze"u Kos, a&znajdziesz je 
w&miejscowo$ciach Tigaki, Mar-
mari i(Mastichari. Tigaki to idealne 
miejsce dla osób lubi#cych aktywny 
wypoczynek: p'ywanie w&morzu 
oraz sporty wodne. To w'a$nie tu 
jedna z&najpopularniejszych na Kos 
piaszczystych pla" 'agodnie opada 
do morza. 
Na pla)ach Marmari odpocz-
niesz i&zrelaksujesz si! z&dala od 
zgie'ku wakacyjnych kurortów. 
Za to najpi!kniejsza z&pla" na Kos, 
Mastichari, uwielbiana jest nie tylko 
przez turystów, ale i&miejscowych. 
Prócz doskona'ych warunków do 
pla"owania, daje równie" mo"li-
wo$% uprawiania sportów wodnych 
w&zlokalizowanych wzd'u" pla"y 
centrach sportów wodnych. W$ród 
nich najbardziej popularny jest 
windsurfing, bo wieje tu w'a$ciwie 
ca'y czas

273273coralove lato

Kos
HISTORIA | KULTURA | NATURA

EGEJSKI OGRÓD 
Wyspa przez staro!ytnych 
podró!ników nazywana by"a p"y-
waj#cym ogrodem, gdy! drzewa 
cytrusowe, oliwne, lasy sosnowe, 
palmy oraz krzewy bugenwilli zda-
j# si$ kwitn#% tu przez okr#g"y rok.
Zbocza znajduj#cych si$ w&cen-
trum wyspy majestatycznych gór 
"agodnie obni!aj# si$ schodz#c 
ku morzu, a&lokalne bia"e domy 
dope"niaj# tutejszego krajobrazu, 
nadaj#c mu typowo greckiego 
kolorytu. I&jak tu nie by% szcz$'li-
wym...

 KALIMERA KOS
Stolic# wyspy jest miasto Kos, gdzie 
w&po"owie XX wieku odkryto ruiny 
staro!ytnego miasta. Dzi' mo!na 
podziwia% tu dawn# agor$, która w&cza-
sach antycznych by"a centrum !ycia 
publicznego oraz "wi#tyni$ Afrodyty, 
z&której pozosta"y podstawy korynckich 
kolumn z&marmuru. Ponadto, zobaczy% 
mo!na pozosta"o'ci %wi#tyni Herak-
lesa, Gimnazjonu, brukowanych ulic 
z&chodnikami, przy których mie'ci"y si$ 
domy bogaczy, np. okaza"a willa Casa 
Romana czy Dom Europy z&mozaik#. 
Warto wybra% si$ te! do Muzeum 
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276 ZORBAS BEACH KOS 4 X X 2-12 2-12

278 AKTI BEACH 4 X 2-15

279 ROSELAND'S 3 X X

280 OLGA'S PARADISE 3 X

281 INTERNATIONAL 2 X

twierdz!, a"tak#e ruiny s$ynnego mauzoleum. 
Bodrum to równie# bazar i"szansa na zakup 
pami%tek z"podró#y. Wymagany paszport.

PIKNIK W!DKARSKI
Tradycyjna drewniana $ód& kaiki wyp$ywa 
z"portu w"Kamari na wody zatoki Kefalos. 
B!dzie okazja do $owienia ryb, p$ywania oraz 
snurkowania w"krystalicznie czystej wodzie. 
Na $odzi serwowane s% przek%ski, a"nast!pnie 
lunch i"napoje. Statek p$ynie wzd$u# skalistego 
wybrze#a i"zatrzymuje si! na postoje na pry-
watnych pla#ach.

dziemy w"góry, przez las piniowy, 
odkryjemy malownicze wioski 
i"b!dziemy podziwia' panoram! 
wyspy. Ka#dy jeep mo#e by' pro-
wadzony przez jednego z"turystów.

REJS NA 3 WYSPY
Tradycyjna $ód& drewniana kaiki 
wyp$ywa z"miasta Kos. Pierwszym 
przystankiem jest s$ynna wyspa 
g%bek morskich – Kalymnos, gdzie 
b!dzie okazja zobaczy' po$ów 
naturalnych g%bek. Nast!pnym 
przystankiem jest wyspa Plati, 
gdzie b!dzie postój na p$ywanie 
i"piknik. Ostatni przystanek to 
wyspa Pserimos, s$yn%cej z"d$ugiej 
piaszczystej pla#y i"krystalicznie 
czystej wody.

LIDO
Lubisz wodne szale(stwo? Nie 
przegap wodnego szale(stwa 
w"jednym z"najwi!kszych w"Grecji 
aquaparków – Lido Water Park 
w"Mastichari.

JEEP SAFARI
Poznajcie „inne” Kos, z"dala od 
t$umów turystów. Jeepami poje-

KOS

LIDO

KOS

JEEP SAFARI

BODRUM

W!czasach antycznych miejsce to nazywano 
wysp" szcz#$liw". Do dzi$ nie straci%o ono nic ze 
swojego uroku. Kilometry pla&, zaciszne zatoczki 
i!liczne zabytki $wiadcz" o!przesz%o$ci wyspy.

Olga’s Paradise

International

Roseland’s

Zorbas Beach Kos

Akti Beach

Antimachia

Kos

Morze !ródziemne

KOS

LISTA HOTELI

275275coralove lato

WOKÓ! WYSPY KOS
Ca!odniowa wyprawa zaczyna si" pod 
platanem, uznawanym za najstarsze 
drzewo w#Europie. Pierwszy przy-
stanek to ruiny $wi%tyni po$wi"conej 
bogu zdrowia Asklepiosowi. Po oko!o 
godzinie udajemy si" do malowniczo 
po!o&onej w#górach miejscowo$ci 
Zia. Kolejne przystanki to tradycyjna 
wioska Antimachia, a#tak&e Kefalos na 
po!udniu wyspy i#Kardamena.

NISSYROS " REJS NA 
WULKANICZN# WYSP$
Podczas wycieczki mo&na wspi%' si" 
na krater cz"$ciowo wci%& czynnego 
wulkanu. Ze szczytu krateru mo&na 
zobaczy' niesamowite ksi"&ycowe 
widoki oraz okoliczne wyspy, a#tak-
&e poczu' opary wydobywaj%cej si" 
z#jego wn"trza siarki. Przewidziano 
równie& zwiedzanie klasztoru wydr%-
&onego w#skale, lunch w#tradycyjnej 
tawernie oraz czas wolny w#malowni-
czym porcie Mandraki.

BODRUM
Po 40 minutach podró&y promem 
mo&na zobaczy' malownicz% marin", 

NISSYROS

Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne - Kos
KOS | NISSYROS | KALYMNOS | PLATI | PSERIMOS | BODRUM

Przedstawione wycieczki maj% charakter orientacyjny, pe!na oferta, programy i#ceny dost"pne s% u#przedstawiciela Coral Travel Poland w#miejscu wakacji.
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Przyk!adowy pokój
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, 3 baseny odkryte. 
Przystosowany dla osób 
niepe!nosprawnych 

PLA!A
Hotel po!o"ony w pierwszej linii brzegowej 
ok. 50 m od pla"y. Mi#dzy hotelem a pla"$ 
przebiega droga krajowa. Pla"a publiczna, 
piaszczysta, 150 m d!ugo%ci. R#czniki.

POKOJE
W 13 budynkach. Wyposa"one w klimatyza-
cj#, sejf, minibar, zestaw do kawy/herbaty, 

TV, !azienk#, taras lub balkon.
Typy pokoi:
 & junior suity dla max 4 os.
 & superior dla max 3 os.
 & standardowe dla max. 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g!ówna, 3 bary.
All Inclusive 
 & %niadanie, obiad, kolacja, przek$ski
 & wybrane lokalne napoje bez- i'alkoholowe

INTERNET
 & WiFi w'cz#%ciach wspólnych bezp!atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 & kort tenisowy, koszykówka, siatkówka
 & miniboisko do pi!ki no"nej
 & bilard, tenis sto!owy, rzutki
 & centrum SPA, masa", salon pi#kno%ci
 & dyskoteka, animacje
 & si!ownia, aerobik

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& 2 brodziki wydzielone przy g!ównym 

basenie
 & animacje i'miniklub dla dzieci 4-13 lat
 & klub dla nastolatków 14-17 lat
 & menu i'krzese!ka dla dzieci w'restauracji
 & plac zabaw
 & !ó"eczko dla dziecka do 2 lat

ZORBAS BEACH KOS
Fantastyczny hotel, który !"czy w#sobie urok i#elegancj$ nowoczesnego 
komfortu z#klimatem letniego kurortu. Po!o%ony w#cichej okolicy, 
bezpo&rednio przy pla%y, z#pi$knym widokiem na Morze Egejskie 
i#s"siednie wyspy jest idealnym miejscem na wspania!e wakacje.

  ALL INCLUSIVE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT
2. DZIECKO DO 12 LAT

a
LOKALIZACJA: 
2 km od'Tigaki,' 
ok'10'km od miasta Kos,  
15 km od'lotniska'Kos.

ALL INCLUSIVE 
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ROSELAND’S
Urokliwie po!o"ony w#ród zieleni hotel polecany jest przede wszystkim tym, 
którzy chc$ sp%dzi& spokojne wakacje. Lokalizacja w'niedu"ej miejscowo#ci 
Marmari daje mo"liwo#& spróbowania specja!ów lokalnej kuchni w'greckich 
tawernach. Na miejscu jest wypo"yczalnia samochodów.

HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 1992 r., 
odnowiony w 2009 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, basen odkryty.

PLA!A
750 m od hotelu, piaszczysta, publiczna. 
Parasole i le!aki.

POKOJE
Zlokalizowane w 2 budynkach. Wyposa!one 
w klimatyzacj", TV, sejf, #azienk", balkon.
Typy pokoi:
 $ standardowe dla max 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna, bar przy basenie.
All Inclusive 
 $ %niadanie, obiad, kolacja 
 $ wybrane lokalne napoje bez- i&alkoholowe

INTERNET
 $ WiFi w&lobby bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 $ tenis sto#owy, rzutki
 $ siatkówka
 $ bilard, cymbergaj
 $ miniboisko do pi#ki no!nej

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 $ brodzik, plac zabaw
 $ krzese#ka dla dzieci w&restauracji
 $ #ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si" z&Warunkami Imprez Turystycznych 
dost"pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE   WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
500 m od Marmari,  
14 km od miasta Kos,  
ok. 12 km od lotniska w Kos.
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1995 r., 
odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, 3 baseny odkryte.

PLA!A
50 m od hotelu, piaszczysto-!wirowa, 
publiczna. Doj"cie do pla!y przez ulic#. 
Parasole i le!aki, r#czniki. Bar na pla!y.

POKOJE
W 25 budynkach. Wyposa!one w klimatyza-
cj#, TV, sejf, $azienk#, balkon lub taras.
Typy pokoi:
% standardowe dla max 3 os.
% rodzinne dla max 5 os.
% maisonette dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g$ówna, à la carte, 4 bary.
Ultra All Inclusive
% "niadanie, obiad, kolacja, przek&ski, pó'ny 

posi$ek
% wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
Restauracje à la carte: "ródziemnomorska.

INTERNET
% WiFi w lobby bezp$atne
% WiFi w hotelu p$atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% si$ownia
% 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
% minigolf, tenis sto$owy, rzutki, pi$ka no!na, 

siatkówka
% sporty wodne
% animacje
% masa!

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% 5 brodzików, zje!d!alnia wodna
% plac zabaw
% animacje i kluby dla dzieci 4-18 lat
% krzese$ka dla dzieci w restauracji
% $ó!eczko dla dziecka do 2 lat

AKTI BEACH
Cisza i!rwetes, morze i!góry, s"o#ce i!wiatr, relaks dla doros"ych i!zabawa 
dla dzieci – to Akti Beach. Wypoczywaj$c nad morzem, w%ród zieleni 
i!basenów przy pi&knym widoku na góry Dikeos ju' wiesz, 'e takie powinny 
by( wakacje! A!wieczorem? Spacer urocz$ Kardamen$ rozkocha ka'dego!

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si# z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 5 OSÓB b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 15 LAT a

LOKALIZACJA: 
4 km od miejscowo"ci Kardamena,  
20 km od(miasta Kos,  
10 km od(lotniska w Kos.

ULTRA ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 2*, otwarty w 1982., 
odnowiony w 2005 r. Na terenie hotelu 
restuaracja, bary, sejf w recepcji, basen 
odkryty.

PLA!A
150 m od hotelu, publiczna, !wirowa, 
200 m d"ugo#ci. Parasole i le!aki. Doj#cie do 
pla!y promenad$.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku g"ównym. 
Wyposa!one w klimatyzacj%, minibar, TV, 
"azienk%, balkon. 
Typy pokoi:
 & standardowe dla max 2 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 2 bary.
Tylko "niadanie

INTERNET
 & WiFi w'hotelu bezp"atne

Z#MY$L% O#DZIECIACH
 & brodzik

INTERNATIONAL
Przyjazny rodzinom hotel szczyci si! dogodn" lokalizacj" z#widokiem na 
modn" przysta$ w#Kos. Znajduje si! w#odleg%o&ci krótkiego spaceru od 
centrum miasta, wzd%u' malowniczej promenady, zapewniaj"cej %atwy 
dost!p do wszystkich atrakcji w#mie&cie podczas wakacji w#Grecji.

Przyk&adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi$zany jest 
do zapoznania si% z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
800 m od centrum miasta Kos, 
25 km od lotniska w Kos.
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w  2003 r.  
Na terenie hotelu bar, basen odkryty. 
Przystosowany dla osób niepe!nosprawnych.

PLA!A
200 m od hotelu, "wirowo-kamienista, 
publiczna. Doj#cie do pla"y ulic$. Parasole 
i le"aki.

POKOJE
W budynku g!ównym. Wyposa"one 
w klimatyzacj%, sejf, aneks kuchenny, !azienk%, 
balkon lub taras.
Typy pokoi:
 & studia z'tarasem dla max 3 os.
 & apartamenty z'balkonem dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Bar.
Bez wy"ywienia

INTERNET
 & WiFi w'cz%#ciach wspólnych bezp!atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
& pi!ka no"na
& bilard

Z#MY$L% O#DZIECIACH
 & brodzik
 & plac zabaw
 & !ó"eczko dla dziecka do 2 lat

OLGA’S PARADISE
Zlokalizowane zaledwie 200 metrów od pla!y w"miejscowo#ci Paradeisi, 
studia i"apartamenty rozmieszczone s$ od strony Morza Egejskiego, 
ogrodu lub basenu. Stanowi$ dobr$ i"ekonomiczn$ ofert% wakacyjn$ na 
wyspie Kos w"bliskiej odleg&o#ci od centrum miasta Kos.

Przyk&adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi$zany jest 
do zapoznania si% z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
Psalidi, ok. 1 km od centrum miasta Kos, 
40'km'od'lotniska w Kos.
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Kilometry zjawiskowych pla!, bajkowe zatoki 
o"fantazyjnych kszta#tach, ogrody cytrusowe, 
gaje oliwne, winnice, monastyry, bogata historia 
regionu, oraz Grecy - przyja$ni i"skorzy do 
zabawy, to kilka z"tutejszych atrakcji.

cyprysów i!palm podziwia" mo#-
na liczne kolumnady, rze$by oraz 
antyczne greckie pos%gi. Motywem 
przewijaj%cym si& w!architekturze 
pa'acu jest posta! Achillesa, jed-
nego z!ulubionych bohaterów Sissi. 
Rze$b% niejako wie(cz%c% ca'o)" 
fascynuj%cego projektu jest pono" 
ulubiona przez cesarzow% posta" 
Umieraj%cego Achillesa d'uta Ernsta 
Herstera. Ca'y kompleks udost&p-
niony jest do zwiedzania.

BELLA VISTA
B&d%c w!okolicach Paleokastritsy, nie 
mo#ecie przegapi" znajduj%cego si& tam 
najs'ynniejszego z!punktów widokowych 
Korfu, czyli Bella Vista. *eby do nie-
go dotrze" musisz pokona" niezwykle 
w%sk% i!kr&t% drog&, ale naprawd& warto! 
Kiedy dotrzesz ju# na miejsce wydob&-
dziesz z!siebie g'o)ne: „Wow”, bo tak 
powalaj%ce wra#enie wywrze na tobie to 
miejsce. 
Punkt widokowy znajduje si& nad Pale-
okastrits" w!zachodniej cz&)ci Korfu. Jak 
na d'oni zobaczysz st%d zapieraj%cy dech 
w!piersiach widok na sze)" zatok, które 

tworz% Paleokastrits&, lazurowe morze, 
ziele( oliwkowych drzew, na tle krajo-
brazu pagórków i!ska', a!w!g'&bi morza, 
okr&t Odyseusza, który podobno kiedy) 
zosta' tu zamieniony w!kamie(.

Z WIZYT# U CESARZOWEJ SISSI
Jedn% z!wi&kszych atrakcji turystycz-
nych Korfu jest okaza'y pa$ac Achllion, 
niedaleko Gastouri. Budowl& otacza 
bujny zielony ogród. Niegdy) nale#a' 
on do El#biety Bawarskiej, cesarzowej 
Austrii i!królowej W&gier, #ony Francisz-
ka Józefa I, znanej pod przydomkiem 
Sissi. W!tarasowych ogrodach w!cieniu 

ulubione
miejsca

WAKACYJNE WYBRZE%E
Tury)ci przyje#d#aj%cy na Korfu naj-
cz&)ciej wybieraj% hotele znajduj%ce 
si& na pó'nocno wschodnim „waka-
cyjnym wybrze#u” wyspy, z!pulsuj%-
cymi w!rytmie wakacyjnych rozrywek 
kurortami Kassiopi i&Sidari, ale te# 
zacisznymi wioskami, jak Kalami. 
Jednym z!najpi&kniejszych miejsc 
jest Palaiokastritsa z!pi&knymi #wi-
rowymi pla#ami, lazurowym morzem 
i!wieloma zatoczkami otoczonymi 
wysokimi ska'ami i!dost&pnymi tylko 
od strony morza. Za to po'udnie Kor-
fu jest mniej górzyste i!znajduje si& tu 
kilka kurortów wypoczynkowych. 
Je#eli szukasz bogatego #ycia 
nocnego dobrym wyborem b&-
dzie Benitses i&Kavos, gdzie mo#na 
bawi" si& do bia'ego rana, a!w!dzie( 
leniuchowa" na pla#y. W!tej cz&)ci 
wyspy znajduje si& te# Myrtiotissa – 
niegdy) uwa#ana za najpi&kniejsz% 
pla#& )wiata.
Kto chce zobaczy" prawdziwe 
cuda natury, powinien wybra" si& 
w!okolice Sidari. Miejscowo)" s'ynie 
z!Kana$u Mi$o'ci, gdzie b'&kit wody 
w!bajeczny sposób wspó'gra z!biel% 
wapiennych )cian. Amatorów k%pieli 
tutaj nie brakuje, tym bardziej, #e jak 
g'osi miejscowa legenda pannom 
gwarantuj% one udany zwi%zek, za) 
parom dozgonn% mi'o)".

283283coralove lato

 STOLICA WYSPY 
Korfu jest równie! stolic" wyspy i#przypomina w$oskie mia-
steczko z#okresu %redniowiecza. &ó$te dachówki, w"skie ulicz-
ki, do tego góruj"ca nad miastem XI wieczna forteca oraz 
port to g$ówne atrakcje miasta. Wyspa zosta$a skolonizowana 
w#po$owie VIII w. p.n.e. przez Korynt, a#rywalizacja z#miejsco-
w" ludno%ci" sta$a si' przyczyn" wojny peloponeskiej. 
Wyspa znajdowa$a si' kolejno pod w$adaniem Rzymu, 
Bizancjum, Wenecji i#Turcji Osma(skiej. Na pocz"tku XIX w. 
wchodzi$a w#sk$ad Republiki Siedmiu Wysp, a#po Kongresie 
wiede(skim przesz$a pod panowanie Anglii. Sta$a si' wtedy 
popularnym miejscem wypoczynkowym zamo!nych Europej-
czyków – g$ównie Francuzów, W$ochów i#Austriaków.  
Z#tych czasów pochodz" pa$ace nale!"ce niegdy% do rodów 
di Savoia czy Habsburgów.

Korfu
HISTORIA | KULTURA | NATURA
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leokastritsa i!przep"yni#cie "odzi$ ze szklanym 
dnem na Rajsk$ Pla%#, która jest dost#pna 
tylko od strony morza. Czas na relaks. Lunch: 
mi#so z!grilla, sa"atki, owoce, napoje i!lokalne 
wino.

ALBANIA ! ODKRYJ NIEZNANE 
Niepowtarzalna okazja, aby odwiedzi& ten 
wci$% tajemniczy kraj. Zaokr#towanie na statek 
w!porcie Korfu i!rejs do Sarandy. Przejazd 
autokarem do antycznego miasta Butrini, wpi-
sanego na list# 'wiatowego dziedzictwa UNE-
SCO. Przewidziano zwiedzanie antycznego 
teatru, "a(ni rzymskich i!pozosta"o'ci 'wi$ty). 
Przejazd nad jeziorem, które s"ynie z!hodowli 
ma"%. Lunch i!czas wolny w!mie'cie Saranda.

KORFU

KORFU

PALEOKASTRITSA

Górzyste Korfu to najbardziej zielona z!greckich 
wysp, opiewana w!poematach Homera, 
zachwyca swoj" naturaln" urod". Poczuj 
niecodzienn" atmosfer# tego miejsca i!na 
w$asne oczy zobacz sk"d natchnienie czerpali 
staro%ytni filozofowie.

ST
A

N
D

A
R

D

A
LL

 IN
C

LU
SI

V
E

P
R

Z
Y 

P
LA

!
Y

Z
JE

!
D

!
A

LN
IE

W
I"

FI
 G

R
AT

IS

1.
 D

Z
IE

C
K

O
 P

O
B

Y
T

  
W

#H
O

T
EL

U
 G

R
AT

IS

2
. D

Z
IE

C
K

O
 P

O
B

Y
T

  
W

#H
O

T
EL

U
 G

R
AT

IS

KORFU

286 PALEO ART NOUVEAU 4 X X

288 PRIMASOL LOUIS IONIAN SUN 4 X X 2-12 2-7

289 IONIAN PARK HOTEL 4 X X 2-12 2-9

290 HELLINIS HOTEL 3 X X

292 POPI STAR HOTEL 3 X

293 ISLAND BEACH 3 X X

Popi Star Hotel

Island Beach

Hellinis Hotel

Korfu

Paleo Art Nouveau

Morze Jo!skie

KORFU

LISTA HOTELI

Ionian Park Hotel

Primasol Louis Ionian Sun

285285coralove lato

WIZYTA U!CESARZOWEJ SISSI
Ca!odniowa wycieczka do najpi"k-
niejszych i#najciekawszych zak$tków 
wyspy. Przejazd do Gastouri, gdzie 
znajduje si" wspania!y pa!ac Achillion. 
Dawna letnia rezydencja Sissi, cesarzo-
wej Austrii, s!ynie z#pi"knych ogrodów 
z#imponuj$c$ kolekcj$ rze%b przedsta-
wiaj$cych greckich bogów, m"drców 
i#bohaterów. Dalej trasa wiedzie na 
pó!nocno-zachodnie wybrze&e wyspy, 
do jej najpi"kniejszej „pi"ciopalczastej” 
zatoki Paleokastritsa. Tu, na jednym 
ze wzgórz, znajduje si" najwa&niejszy 
na Korfu klasztor – Moni Theotokou 
i#przyklasztorne muzeum ikon. Czas 
wolny na k$piel w#uroczych zatocz-
kach lub lunch. Przejazd do Bella Vista 
– punktu widokowego, sk$d roztacza 
si" wspania!y widok na zachodnie wy-
brze&e. W#drodze powrotnej degusta-
cja likierów z#kumkwatu.

REJS NA RAJSK" PLA#$
Ca!odniowa wspania!a wakacyjna wy-
cieczka: s!o'ce, morski wiatr, orze%-
wiaj$ca k$piel i#niesamowite widoki 
zachodniego wybrze&a. Przejazd do 
przepi"knej krajobrazowo zatoki Pa-

PA!AC ACHILLION

KORFU | PALEOKASTRITSA | ALBANIA

Przedstawione wycieczki maj$ charakter orientacyjny, pe!na oferta, programy i#ceny dost"pne s$ u#przedstawiciela Coral Travel Poland w#miejscu wakacji.

ALBANIA  
zauroczy Ci! pi!knymi 

"wirowymi pla"ami z#wi-
dokiem na greck$ wysp! 

Korfu, nadmorsk$ prome-
nad$, mnóstwem sklepi-
ków i#knajpek, w#których 

b!dziesz mie% okazj! 
zasmakowa% alba&skich 

specja'ów.

Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne - Korfu
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1969 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, 2 baseny odkryte.

PLA!A
300 m o hotelu, publiczna, piaszczysto-
-!wirowa, 150 m d"ugo#ci. Doj#cie do pla!y 
ulic$; zej#cie po schodach. Le!aki, parasole, 
r%czniki.

POKOJE
W budynku g"ównym i w 20 bugalowach. 
Wyposa!one w klimatyzacj%, sejf, minilo-
dówk%, TV, "azienk%, balkon.

Typy pokoi: 
 & twin dla max. 3 os.
 & executive dla max. 4 os.
 & bungalow dla max. 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 3 bary.
All Inclusive 
 & #niadanie, obiad, kolacja
 & wybrane lokalne napoje bez- i'alkoholowe

"niadanie i obiadokolacja 
Tylko #niadanie

INTERNET
 & WiFi w'lobby bezp"atne

AKTYWNIE I$ANIMACYJNIE
 & animacje, aerobik
 & jacuzzi
 & kort do tenisa
 & koszykówka, siatkówka, badminton
 & rzutki, cymbergaj, sporty wodne

Z$MY"L% O$DZIECIACH
 & brodzik
 & "ó!eczko dla dziecka do 2 lat
 & animacje i'miniklub dla dzieci 4-13 lat
 & krzese"ka dla dzieci w'restauracji

PALEO ART NOUVEAU
Urokliwie zlokalizowany hotel na wzgórzu z!malowniczym widokiem na 
zatok" Paleokastritsa, która jest jednym z!najpi"kniejszych miejsc na Korfu. 
W!pobli#u znajduje si" kilka pla#, restauracje, bary i!tawerny – greckie 
klimaty s$!na!wyci$gni"cie r"ki. To idealne miejsce na relaks i!wypoczynek.

Przyk&adowy pokój

  ALL INCLUSIVE   WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
Paleokastritsa,  
ok. 2 km do centrum miejscowo#ci,  
20 km od lotniska w Korfu.

ALL INCLUSIVE 
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IONIAN PARK HOTEL
Hotel otoczony naturaln! zieleni! lokalnej ro"linno"ci. Spotka# tu mo$na 
aromatyczne drzewa cytrusowe. Na pla$% mo$na wybra# si% zarówno 
spacerem podziwiaj!c pi%kno okolicy jak i dojecha# tam darmowym busem. 
Jest to idealne miejsce na sp%dzenie rodzinnych wakacji. Polskoj%zyczny 
animator dla dzieci umili im ten wyj!tkowy czas.

Przyk!adowy pokój

ALL INCLUSIVE 

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1980 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sejf w recepcji, pralnia, 
centrum biznesowe, basen odkryty.

PLA"A
800 m od hotelu, publiczna, !wirowa, 
500 m d"ugo#ci, doj#cie do pla!y 
promenad$. Do pla!y kursuje bus hotelowy. 
Parasole, le!aki.

POKOJE
W budynku g"ównym. Wyposa!one 
w klimatyzacj%, sejf, TV, "azienk%, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
 & double dla max. 3 os.
 & rodzinne standardowe dla max. 4 os.

WY"YWIENIE
Restauracja g"ówna, restauracja à la carte 
2 bary.
All Inclusive
 & #niadanie, obiad, kolacja
 & wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

Restauracje à la carte: mi%dzynarodowa.

INTERNET
 & WiFi w lobby bezp"atne
 & WiFi w pokojach p"atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
 & tenis sto"owy
 & animacje
 & kort tenisowy
 & bilard
 & sporty wodne
 & centrum SPA, masa!

Z MY$L% O DZIECIACH
 & polskoj%zyczny animator 15.06-14.09.20
 & miniklub dla dzieci 4-10 lat
 & brodzik, plac zabaw
 & menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
 & opiekunka dla dzieci
 & "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Polskie
animacje

Klient przed podpisaniem umowy zobowi$zany jest 
do zapoznania si% z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT
2. DZIECKO DO 9 LAT

a
LOKALIZACJA: 
1 km od Gouvii,  
7 km od centrum Korfu,  
7 km od lotniska w Korfu.
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PRIMASOL LOUIS IONIAN SUN 
Nadmorski hotel otoczony wzgórzami i wspania!", greck" ro#linno#ci", 
zlokalizowany jest niedaleko malowniczej wioski rybackiej Benitses. 
Doskona!y wybór zarówno dla rodzin, jak i par.  Polskoj$zyczny animator 
dla dzieci zapewni im doskona!" zabaw$.

Przyk!adowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna 4* otwarty w 1977 r., 
odnowiony w 2011 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, pralnia, 2 baseny odkryte.

PLA"A
50 m od hotelu, publiczna, pomost, 
!wirowa, 150 m d"ugo#ci, doj#cie do pla!y 
tunelem. parasole, le!aki, r$czniki pla!owe, 
beach bar.

POKOJE
W budynku g"ównym. Wyposa!one 
w klimatyzacj$, sejf, zestaw do parzenia kawy/
herbaty, TV, "azienk$, balkon.
Typy pokoi:
 % double dla max. 3 os.
 % rodzinne dla max. 4 os.

WY"YWIENIE
Restauracja g"ówna, 5 barów.
All Inclusive
 % #niadanie, obiad, kolacja, przek&ski, lody
 % napoje bezalkoholowe, lokalne 
napoje alkoholowe

INTERNET
 % Wi-Fi w cz$#ciach wspólnych bezp"atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
 % 2 korty tenisowe
 % tenis sto"owy, rzutki, bilard 
 % koszykówka, siatkówka
 % aerobik
 % animacje
 % centrum SPA, masa!

Z#MY$L% O#DZIECIACH
 % polskoj$zyczny animator 15.06-14.09.20
 % animacje oraz miniklub dla dzieci 4-12 lat
 % brodzik, plac zabaw
 % 2 zje!d!alnie wodne dla dzieci
 % menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
 % "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE 

Polskie
animacje

  ALL INCLUSIVE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
3 km od Benitses, 
16 km od centrum i lotniska w Korfu.
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HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 1971 r., 
odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, sejf w recepcji, basen 
odkryty.

PLA!A
600 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-
!wirowa, 150 m d"ugo#ci. Le!aki, parasole. 
Doj#cie do pla!y promenad$ i schodami.

POKOJE
Zlokalizowane s$ w budynku g"ównym. 
Wyposa!one w klimatyzacj%, minibar, TV, 
"azienk%, balkon lub bez balkonu.

Typy pokoi:
 & single
 & twin dla max 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, bar.
All Inclusive 
 & #niadanie
 & obiad
 & kolacja

& wybrane lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe

"niadanie i obiadokolacja
Tylko #niadanie

INTERNET
 & WiFi w'lobby bezp"atne

AKTYWNIE I$ANIMACYJNIE
 & bilard
 & pi"ka no!na

Z$MY"L% O$DZIECIACH
 & brodzik
 & krzese"ka dla dzieci w'restauracji
 & "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

HELLINIS HOTEL
Doskonale zlokalizowany w!pobli"u miasta Korfu w!najbardziej znanym 
obszarze Kanoni. Idealne miejsce wypadowe, które daje mo"liwo#$ 
poznania tej uroczej wyspy. Szukaj%cy relaksu, sp&dz% leniwe chwile na 
pi&knej pla"y, z!której rozpo#cieraj% si& urokliwe widoki.

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

ALL INCLUSIVE 

Przyk&adowy pokój

291291coralove lato Wi&cej o!hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 2006 r.  
Na terenie hotelu restauracja, bary, pralnia, 
sejf w recepcji, 2 baseny odkryte. Klienci 
zakwaterowani w aneksach mog! 
korzysta" z ca#ej infrastruktury hotelu.

PLA!A
Przy budynkach g#ównych, z aneksów 
doj$cie przez ulic%, wydzielona cz%$" pla&y 
publicznej, piaszczysta. Le&aki, parasole.

POKOJE
W budynkach g#ównych i w kilku aneksach. 
Wyposa&one w klimatyzacj%, lodówk%, 
#azienk%, 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.

WY!YWIENIE
Restauracja, bary.
"niadanie i#obiadokolacja
Tylko $niadanie
Bez wy%ywienia

INTERNET
 ' WiFi w(lobby bezp#atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
 ' minigolf, bilard, siatkówka pla&owa
 ' animacje
 ' jacuzzi

DODATKOWE INFORMACJE
Hotel tylko dla doros#ych.

ISLAND BEACH
Doskonale po!o"ony, w#popularnym w$ród turystów Kavos. Wygodne 
miejsce, aby sp%dzi& wspania!e wakacje i#cieszy& si% malowniczymi 
wschodami i#zachodami s!o'ca oraz nocnym "yciem Kavos. Hotel polecany 
jest parom lub grupie znajomych, którzy spragnieni s( dobrej zabawy.

Przyk&adowy pokój

  PRZY PLA)Y
  WIFI GRATIS

  TYLKO DLA DOROS*YCH

a
LOKALIZACJA: 
350 m od centrum Kavos, 
45 km od lotniska w Korfu.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi!zany jest 
do zapoznania si% z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 2*, otwarty w 1980 r., 
odnowiony w 2011 r. Na terenie hotelu sala 
!niadaniowa, bary, sejf w recepcji, basen 
odkryty.

PLA!A
350 m od hotelu, publiczna, 140 m d"ugo!ci, 
piaszczysto-#wirowa. Doj!cie do pla#y ulic$. 
Parasole i le#aki, beach bar.

POKOJE
W budynku g"ównym. Wyposa#one 
w klimatyzacj%, sejf, "azienk%, balkon.
Typy pokoi:
 & standardowe dla max 3 os.

WY!YWIENIE
2 bary, sala !niadaniowa.
Tylko "niadanie

INTERNET
 & WiFi w'hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
 & tenis sto"owy
 & rzutki
 & masa#

POPI STAR HOTEL
Niedu!y klimatyczny hotel w historycznej wiosce Gouvia w odleg"o#ci 
krótkiego spaceru od wielu sklepów z pami$tkami, restauracji, 
minimarketów, tawern, barów, w otoczeniu niezwyk"ego pi%kna zatoki 
Gouvia oraz Mariny. 

Przyk$adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi$zany jest 
do zapoznania si% z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
Gouvia, 8 km od lotniska i miasteczka Korfu.
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Ciep!a, krystalicznie czysta i"turkusowa woda, 
piaszczyste pla#e w"zatokach otoczonych 
wysokimi bia!ymi klifami, nurkowanie, p!ywanie 
z"#ó!wiami, rozleg!e gaje oliwne, wspania!a 
kuchnia - oto czym kusi grecka wyspa Zakynthos. 

 B!"KITNE GROTY
Na wschodnim wybrze!u wyspy, 
niedaleko przyl"dka Skinari, znaj-
duje si# sie# jaski$ z$wyj"tkowo 
b%#kitn" wod", pod&wietlan" przez 
s%o'ce. Jej przejrzysto&( si#ga do 
samego dna, czyli na g%#boko&( 
oko%o 8 metrów. Jaskinie te zosta-
%y odkryte w$1897 roku. A$najlepiej 
odkryjesz ich uroki wp%ywaj"c do 
nich %odzi" z$przeszklonym dnem, 
dzi#ki czemu zobaczysz morskie 
tajemnice tego miejsca. Atrakcj" s" 
równie! %uki skalne, pod którymi 
b#dziesz przep%ywa(.

 ZATOKA NAVAGGIO
Znakiem rozpoznawczym wyspy 
i$jednocze&nie jego fotograficznym 
symbolem jest oczywi&cie Zato-
ka Wraku. W$ów zatoce znajduje 
si# jedna z$najbardziej malowni-
czych pla! w$ca%ej Grecji – pla%a 
Navagio. Mo!na si# na ni" dosta( 
jedynie od strony morza, bowiem 
otaczaj" j" wysokie bia%e klify. A$na 
&rodku bia%ej pla!y le!y on... ca%y 
na „bordowo”, grzej"cy si# w$pro-
mieniach s%o'ca ju! od lat, wrak 
statku „Panagiotis”.  
A kto lubi smak przygody mo!e 
skusi( si# równie! na rejs dooko%a 
ca%ej wyspy.

 S’AGAPO 
W$okolicy Laganas znajduje si# 
urokliwa wysepka Cameo, na 
któr" mo!na dosta( si# po przej&ciu 
drewnianej k%adki z$Agios Sostis 
wprost na wysp#. Zakochani wybie-
raj" wysp# na organizacj# &lubów 
i$bajkowych sesji zdj#ciowych, 
dzi#ki czemu prowadz"cy na ni" 
most zyska% miano „zakochanych”. 
Odbywaj" si# tam równie! przyj#cia 
weselne i$imprezy, którym towarzy-
sz" &wietlne pokazy. A$na koneserów 
snurkowania czekaj" tu kolorowe 
rybki, kraby, je!owce i$rozgwiazdy 
w$krystalicznie czystej wodzie.

W RYTMIE SIRTAKI
Stolic" wyspy jest miasto o$tej samej nazwie, 
ale za turystyczne centrum wyspy uznawa-
na jest miejscowo&( Laganas. Za spraw" 
licznych dyskotek, klubów, barów oraz ta-
wern, gdzie mo!esz biesiadowa( delektuj"c 
si# wyborn" greck" kuchni", miasto pulsuje 
!yciem przez ca%" dob#. Z$roku na rok 
ro&nie równie! popularno&( miejscowo&ci 
Tsivili, która mo!e poszczyci( si# szerok" 
pla!" i$parkiem rozrywki Luna Fun Park, a$na 
fanów wodnych szale'stw w$miejscowo&ci 
Sarakinado, czeka park wodny Water Villa-
ge z$kilkunastoma zje!d!alniami oraz 300 
metrow" sztuczn" fal". 

ulubione
miejsca

295295coralove lato

MITYCZNA WYSPA
Swoj! nazw" zawdzi"cza synowi mitycznego króla Dardanosa 
– Zakynthusowi. Królewicz, gdy tylko zjawi# si" na wyspie, zosta# 
ni! oczarowany. Zdecydowa# si" osi!$% na wyspie, rozwin!% j! 
oraz rozs#awi% jej kultur" na inne kolonie Morza &ródziemnego. 
Staro'ytne monety znalezione w(tym rejonie sugeruj!, 'e 
ludno$% 'yj!ca w(czasach Zakynthusa czci#a bogów Olim-
pu – g#ównie patronuj!cego sztuce Apolla i(opiekuj!c! si" 
#owiectwem Dian", ze wzgl"du na zapieraj!ce dech w(pier-
siach krajobraz wyspy oraz ilo$% zwierzyny #ownej w(tutejszych 
lasach. Na odnalezionych podczas wykopalisk monetach 
cz"sto powtarzaj!cym si" motywem by# wizerunek Zakynthusa 
z(w"'em, który wed#ug legendy, uwolni# wysp" od plagi tych 
zwierz!t. Wyspa zachwyca szmaragdowym morzem, ol$niewa-
j!c! biel! ska# oraz niebieskimi grotami.

Zakynthos
HISTORIA | KULTURA | NATURA
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OLIMPIA
Ca!odzienna wycieczka na pó!wysep Pelo-
ponez, obejmuj"ca zwiedzanie staro#ytnej 
Olimpii, gdzie odby!y si$ pierwsze igrzyska. 
Wczesnym rankiem wyjazd z%hotelu, a%nast$p-
nie rejs promem do Kyllini na Peloponezie. 
Przejazd do Olimpii – zwiedzanie ruin i%mu-
zeum. B$dzie równie# czas na lunch i%zakupy 
w%centrum dzisiejszego miasteczka.

ISLAND TOUR
Relaksuj"ca wycieczka po wyspie, podczas 
której zobaczymy m.in. Klasztor &w. Dionizosa 
patrona Zakynthos, wzgórze Bochali 'wietny 

punkt widokowy, Callinikos – wi-
niarni$, gdzie skosztujemy lokalnego 
wina i%poznamy etapy jego produk-
cji. Odwiedzimy równie# Przyl"dek 
Skinari ze swymi s!ynnymi B!$kitnymi 
Jaskiniami oraz Pottery Sigouros 
– zak!ad ceramiki wykorzystuj"cy 
techniki i%wzory bizantyjskie.

REJS NA KEFALONI!
Ca!odzienna wycieczka na pobli-
sk" przepi$kn" wysp$ Kefaloni$. 
Cudowne, zapieraj"ce dech w%pier-
siach widoki, wyj"tkowej urody pla#e, 
ma!e wioski rybackie oraz wspania!e 
turkusowe morze i%laguny. Ponadto 
b$dzie okazja zobaczy( podziem-
ne jezioro, jaskinie i%stolic$ wyspy 
Argostoli.

ZAKYNTHOS

STARO!YTNA OLIMPIA

NAVAGIO

Bia!e klify, niezwyk!y koloryt morza, rozleg!e 
gaje oliwne, winnice, zalesione wzgórza, 
dzikie wybrze"a i#pi$kne z!ociste pla"e. Wyspa 
Zakynthos ma zaledwie 40 km d!ugo%ci i#20 km 
szeroko%ci, ale atrakcji na niej co niemiara. 
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ZAKYNTHOS

298 SUNRISE HOTEL 4 X X

299 MAJESTIC SPA HOTEL 4 X 2-12

300 COMMODORE HOTEL 3 X X 2-12

301 ADMIRAL ANNEX HOTEL 3 X 2-12

CARETTA"CARETTA

Admiral Annex Hotel
Commodore Hotel

Sunrise Hotel

Zakyntos

Kalamaki

Laganas

Kampi

Alykes

Agios Nikolaos

Morze Jo!skie

ZAKYNTHOS

Majestic Spa Hotel

297297coralove lato

NAVAGIO ! B"#KITNE JASKINIE
Ca!odzienny rejs, podczas którego 
b"dzie czas na pla#owanie, k$piele 
oraz wizyt" w%tzw. Zatoce Wraku. 
Na urokliwej pla#y otoczonej wyso-
kimi ska!ami, spoczywa wrak statku 
– najcz"&ciej fotografowane miejsce 
na ca!ym Zakynthos. Zatrzymamy si" 
równie# w%B!"kitnych Jaskiniach.

REJS NA SPOTKANIE 
Z$CARETTA%CARETTA
Po opuszczeniu wakacyjnych resor-
tów skierujemy sw$ uwag" na port 
Agios Sostis, usytuowany tu# przy 
pi"knej, piaszczystej Zatoce Laganas. 
Tam wejdziemy na pok!ad !odzi, która 
zabierze nas w%mi!y rejs. Jego celem 
jest oczywi&cie spotkanie z%wielkimi 
#ó!wiami morskimi, z%których s!ynie 
wyspa Zakynthos. Czy wiesz, #e #ó!wie 
Caretta Caretta mog$ osi$gn$' nawet 
do 1,2 metra d!ugo&ci i%wa#y' 100 kg! 
Udamy si" równie# w%pobli#e malowni-
czej wysepki w%kszta!cie #ó!wia, nosz$-
cej nazw" Marathonisi. Podczas tego 
rejsu zatrzymamy si", aby pop!ywa' 
i%ponurkowa' w%turkusowo-b!"kitnej 
wodzie.

Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne - Zakynthos
ZAKYNTHOS | NAVAGIO | ZATOKA LAGANAS | KEFALONIA | PELOPONEZ

Przedstawione wycieczki maj$ charakter orientacyjny, pe!na oferta, programy i%ceny dost"pne s$ u%przedstawiciela Coral Travel Poland w%miejscu wakacji.

MOST ZAKOCHANYCH

KEFALONIA  
oczaruje Ci! z"otymi 

pla#ami oraz urokliwymi 
greckimi wioskami, w$któ-
rych grecka codzienno%& 

p"ynie w$tempie siga, siga… 
Grecy nazywaj' Kefaloni! 
najpilniej strze#on' greck' 

tajemnic'. Nie wahaj si! 
zatem uchyli&  

jej r'bka!
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MAJESTIC SPA HOTEL
Hotel polecany szczególnie tym, którzy szukaj! rozrywkowego 
wypoczynku. Na terenie hotelu znajduje si" odkryty basen z pool barem, 
do tego basen kryty w centrum SPA, które oferuje ca#! gam" relaksuj!cych 
i upi"kszaj!cych zabiegów. 

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1978 r., 
odnowiony w 2008 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, sejf w recepcji, pralnia, 
centrum biznesowe, basen odkryty. 

PLA!A
400 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-
!wirowa, doj"cie do pla!y przez ulic#. 
Parasole i le!aki.

POKOJE
W budynku g$ównym. Wyposa!one 
w klimatyzacj#, sejf, $azienk#, taras.
Typy pokoi:
 % standardowe twin dla max. 3 os.
 % rodzinne dla max. 3 os.
 % twin dla max. 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g$ówna, bar.
All Inclusive 
 % "niadanie, obiad, kolacja, lody
 % napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe 

INTERNET
 % WiFi w&w lobby p$atne
 % WiFi w pokojach p$atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 % tenis sto$owy
 % centrum SPA, talasoterapia, masa!, sauna, 
jacuzzi, salon pi#kno"ci, $a'nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 % brodzik
 % krzese$ka dla dzieci w restauracji
 % $ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój

  ALL INCLUSIVE b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
1 km od Laganas,  
6 km od lotniska w Zakynthos

Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si# z&Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE 

299299coralove lato Wi"cej o$hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1997 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, sejf w recepcji, basen odkryty. 

PLA!A
900 m od hotelu, publiczna, piaszczysta, 
200 m d!ugo"ci. Do pla#y kursuje bus 
hotelowy. Doj"cie do pla#y ulic$. Parasole 
i le#aki.

POKOJE
Zlokalizowane w 4 budynkach. Wyposa#one 
w klimatyzacj%, TV, sejf, minibar, !azienk%, 
balkon lub taras.
Typy pokoi:
& standardowe dla max 3 os.
& twin dla max 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g!ówna, bar.
All Inclusive
& "niadanie, obiad, kolacja, przek$ski
& wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
& WiFi w hotelu bezp!atne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
& tenis sto!owy, bilard

DODATKOWE INFORMACJE
Hotel tylko dla doros!ych

Przyk"adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi$zany jest 
do zapoznania si% z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE 

SUNRISE HOTEL
Znajduje si! niedaleko centrum Tsilivi – miejscowo"ci po#o$onej 
w%pó#nocno-wschodniej cz!"ci wyspy. Tsilivi s#ynie z%d#ugich, piaszczystych 
pla$, gajów oliwnych oraz zielonych wzgórz. Hotel oferuje komfortowy 
wypoczynek, smaczne posi#ki, basen odkryty i%zadbany teren wokó#.

  ALL INCLUSIVE
  WIFI GRATIS 

  TYLKO DLA DOROS(YCH

a
LOKALIZACJA: 
Tsilivi, 500 m od centrum miejscowo"ci, 
4'km'od'miasta Zakyntos,  
8 km od lotniska.

298 Wi!cej o%hotelu na www.coraltravel.pl
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ADMIRAL ANNEX HOTEL 
Wraz z!dwoma s"siednimi hotelami tworzy kompleks, gdzie Go#cie mog" 
wzajemnie korzysta$ z!oferty rozrywkowej. Admiral jest doskona%" baz" 
wypadow" dla turystów nastawionych na zwiedzanie, jak i!dla rodzin 
z!dzie$mi, dla których s" przygotowane liczne animacje.

HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 1994 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, basen odkryty. Kompleks 
hotelowy usytuowany na wzgórzu, 
sk!adaj"cy si# z 3 hoteli: Commodore, 
Admiral oraz Captain’s. Go$cie hotelu 
Admiral Annex mog" korzysta% z infrastruk-
tury wszystkich hoteli. 

PLA!A
300 m od hotelu, wydzielona cz#$% pla&y 
publicznej, &wirowa. 80 m d!ugo$ci. 
Parasole, pawilony, le&aki. Doj$cie do pla&y 
ulic", beach bar.

POKOJE
Zlokalizowane s" w budynku g!ównym 
i w 3 aneksach. Wyposa&one w klimatyzacj#, 
TV, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
!azienk#, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ' apartamenty dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g!ówna, 2 bary.
All Inclusive 
 ' $niadanie, obiad, kolacja, lody, przek"ski
 ' wybrane lokalne napoje 
bezalkoholowe i(alkoholowe

INTERNET
 ' WiFi w(cz#$ciach wspólnych bezp!atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 ' rzutki, miniboisko do pi!ki no&nej, 
tenis sto!owy, siatkówka, bilard
 ' animacje
 ' dyskoteka
 ' jacuzzi

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 ' plac zabaw

' miniklub dla dzieci 5-11 lat
' menu i krzese!ka dla dzieci w restauracji
 ' animacje, !ó&eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój

  ALL INCLUSIVE 
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Argassi,  
ok. 5 km od miasta Zakynthos, 
6 km od(lotniska.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi"zany jest 
do zapoznania si# z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE 

301301coralove lato Wi&cej o!hotelu na www.coraltravel.pl
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COMMODORE HOTEL
Kompleks hotelowy usytuowany na wzgórzu, polecany zarówno rodzinom 
z!dzie"mi, jak i!grupom przyjació#. W!zlokalizowanym niedaleko centrum 
miejscowo$ci Argassi na przyje%d%aj&cych czekaj& bary i!klimatyczne 
tawerny, gdzie pozna" mo%na lokaln& atmosfer'. 

  ALL INCLUSIVE 
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W!HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
300 m od Argassi,  
4 km do miasta Zakyntos,  
6 km od lotniska.

HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 1990 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, basen odkryty. Kompleks 
hotelowy na wzgórzu, sk!adaj"cy si# 
z 3 hoteli: Commodore, Admiral oraz 
Captain’s. Go$cie hotelu Commodore mog" 
korzysta% z infrastruktury wszystkich hoteli.

PLA"A
400 m od hotelu, wydzielona cz#$% pla&y 
publicznej, &wirowa. 80 m d!ugo$ci. Doj$cie 
do pla&y ulic". Parasole, pawilony, le&aki, 
beach bar. 

POKOJE
W budynku g!ównym i 2 aneksach. 
Wyposa&one w klimatyzacj#, TV, sejf, zestaw 
do parzenia kawy/herbaty, !azienk#, balkon 
lub taras.
Typy pokoi:
' double room dla max 3 os.

WY"YWIENIE
Restauracja g!ówna, 2 bary.
All Inclusive 
' $niadanie, obiad, kolacja, przek"ski, lody
' wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 

INTERNET
' WiFi w cz#$ciach wspólnych bezp!atne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
' animacje, dyskoteka
' tenis sto!owy, rzutki, bilard, siatkówka
' miniboisko do pi!ki no&nej, jacuzzi

Z MY#L$ O DZIECIACH
' brodzik, plac zabaw
' !ó&eczko dla dziecka do 2 lat
' animacje i miniklub dla dzieci 5-11 lat
' menu i krzese!ka dla dzieci w restauracji

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi"zany jest 
do zapoznania si# z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE 
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Ten z!oty kraj oferuje tak wiele za tak niewiele.
Z!ote pla"e ci#gn#ce si$ kilometrami, 
niezawodna pogoda, lokalne specja!y, pyszne 
wino, wielowiekowa historia i%wci#" "ywy 
folklor to tylko zapowied& wspania!ej wakacyjnej 
przygody w%Bu!garii.

Bu!garia
Ba!ka"skie Las Vegas
S!ONECZNY BRZEG | Z!OTE PIASKI

RIWIERA

OLIMPIJSKA

Stefanovo

Melnik

Belovo

Dolen

Plovoiv

Stara Zagora Yambol

Sliven

Sozopol

Bourgas

Primorsko

Tsarevo

Ahtopol

Nessebar

Obzor

Elenite

Balchik

Dobrich

Shoumen

Turgowiszte

Veliko Turnovo

Gabrovo

Pleven

Lovech

Pazardzhik

Rousse

Slistra

Botevgrad

Montana

Vratsa

Piernik

Blagoevrgrad

Smolyan Kurdzhali

Haskovo

Kavarna

Sof ia

Varna

S!oneczny
Brzeg

WARNA

SZUMEN

DOBRICZ

SILISTRA

RAZGRADRUSE

TYRGOWISZTE

SLIWEN

GABROWO!OWECZ

P!OWDIW

WIELKIE TYRNOWO

PLEWEN

WRACAMONTANA

SOFIJSKI

PERNIK

KIUSTENDI!

B!AGOJEWGRAD

PAZARD"IK

SMOLAN

KYRD"ALI

CHASKOWO

P!OWDIW

STARA ZAGORA JAMBO!

WIDIN

GÓRY RILA

Turcja

Macedonia

Serbia 
i Czarnogóra

MORZE
CZARNE

Zatoka 
Warne!ska

Zatoka
Burgaska

miesi!c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

"rednia temp.  
powietrza w#dzie$ 22° 23° 26° 27° 30° 32° 33° 34° 32° 30° 27° 24°

"rednia  
temp. wody 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 24° 23° 22° 21°

liczba godzin  
s%onecznych

8 8 9 10 11 13 12 12 11 10 9 9

Powody, aby odwiedzi! Bu"gari#
�z Kuchnia !#cz#ca s!owia'sk# obfito() i%ba!ka'ski smak
�z Hotele All Inclusive w%przyst$pnej cenie
�z Bogactwo zabytków i%przyrodniczych atrakcji 
�z Z!ote, piaszczyste pla"e
�z Prze!omy rzeczne i%pi$kne formy krasowe

�z Czas przelotu: ok. 2 godz.
�z Czas: +1 godz. w#stosunku do czasu polskiego
�z Wiza: nie jest wymagana
�z Waluta: 1 lewa = 100 stotinek
�z Religia: prawos!awie

DOBRZE WIEDZIE!

303303coralove lato
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Temperament i!styl "ycia Bu#garów jest nam bliski.

Jedz, pij, ta!cz i… s"uchaj
I!tu wa"na uwaga dla turystów odwie-
dzaj#cych Bu$gari%. Mo"ecie zjecha& 
ten kraj wzd$u" i!wszerz, wzi#& udzia$ 
w!wielu wycieczkach, poznaj#c przy 
tym najciekawsze zabytki i!odwiedzaj#c 
najpi%kniejsze miejsca, ale je'li napraw-
d% chcecie pozna& mieszka(ców tego 
kraju, musicie usi#'& z!nimi do sto$u 
i!podda& si% atmosferze towarzysz#cej 
tej jedynej w!swoim rodzaju zabawie. 
A!potem powtórzy& to jeszcze raz! Bu$-
garskie biesiady potrafi# trwa& wiele go-
dzin. Nic dziwnego, "e w!tym czasie na 
stole pojawia si% niezliczona ilo'& jedze-
nia –!od podawanych na zimno i!ciep$o 
warzyw (króluj# pomidor i!papryka), 
przez sery, mi%sa i!wypieki, na serwo-
wanych na ciep$o warzywno-mi%snych 
daniach g$ównych ko(cz#c. Jedzeniu 
towarzyszy ca$kiem smaczne bia$e, 
czerwone i!coraz popularniejsze ró"owe 
wino. A!dla mi$o'ników mocniejszych 
trunków na stole znajdzie si% popular-

na rakija, robiona w!Bu$garii niemal ze 
wszystkich owoców. Pami%tajmy, "e 
wznosz#c tamtejszy toast – Na zdrave! 
–!stukaj#c si% kieliszkami czy szklankami 
nale"y, zgodnie ze zwyczajem i!dobrym 
wychowaniem, patrze& drugiej osobie 
w!oczy. W!przeciwnym wypadku mo"e 
ona uzna&, "e nie jeste'cie szcze-
rzy. )eby jednak nie popa'& w!zbytni 
b$ogostan nale"y ruszy& z!miejscowymi 
do ta(ca. Bu$garia s$ynie z!mi$o'ci do 
ta(ców korowodowych.
Najpopularniejszym z!nich jest horo, 
korowód przypominaj#cy $a(cuch 
utworzony przez trzymaj#cych si% za 
r%ce tancerzy. Horo mo"e zamyka& si% 
w!kó$eczku lub by& w%"ykiem przyj-
muj#cym ró"ne formy i!kszta$ty wed$ug 
fantazji prowadz#cego. Miejscowi 
dumni s# szczególnie ze!swych znanych 
na ca$ym 'wiecie folkowych chórów 
kobiecych. Warto pos$ucha& i!czerpa& 
przyjemno'& z!obcowania z!tym nie-
zwyk$ym 'piewem.

Bu"garskie wina 
z!roku na rok 
zyskuj# coraz 
lepsz# opini% 
mi$o'ników  
tego napoju.
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Je!li szukacie kontaktu z"bratni# dusz# 
i"niepowtarzalnego nadmorskiego klimatu,  
odwied$cie ten kraj!

Wspólne korzenie
S!owia"ska otwarto#$, go#cinno#$ i%szczero#$ mieszaj& si' tu z%ba!ka"skim tempe-
ramentem oraz specyficzn& dla kultury #ródziemnomorskiej afirmacj& (ycia. Dzi'ki 
temu spotkanie z%mieszka"cami Bu!garii to niepowtarzalne i%niezapomniane prze-
(ycie. Go#cinni i%otwarci Bu!garzy z%ch'ci& chwal& si' urokiem oraz bogactwem 
swojego kraju, dziel&c si' nim z%przybyszami. Staraj& si' przy tym w%atrakcyjnej 
formie przybli(y$ turystom niespotykane w%innych krajach zwyczaje i%tradycje.

Staro!ytny 
amfiteatr 
w%P!owdiw

Bu"garskie skarby
Bu!garzy w!o(yli sporo wysi!ku, 
by przekona$ turystów do sp'-
dzania wakacji w%ich ojczy)nie. 
I%od pocz&tku byli skazani na 
sukces, bo jak nie zachwyci$ 
si' krajem, w%którym ciep!e, 
koj&ce wody Morza Czarnego 
obmywaj& d!ugie, piaszczyste 
pla(e, malownicze prze!omy 
rzek oczarowuj&, a%wype!niona 
magicznymi zapachami Dolina 
Ró( zachwyca? Jak nie doceni$ 
bogactwa zabytków z%ró(nych 
epok? Jak nie zakocha$ si' 
w%kuchni !&cz&cej s!owia"skie 
bogactwo i%#ródziemnomorsk& 
lekko#$ przyprawion& oriental-
nymi smakami? Jak nie doceni$ 
wspania!ych k&pielisk i%hoteli 
przygotowanych zarówno dla 
chc&cych prze(y$ wakacje 
z%przygod&, jak i%tych, którzy 
wol& je sp'dzi$ w%formule all 
inclusive, nie wydaj&c przy tym 
zbyt du(ych pieni'dzy? Jak nie 
polubi$ gospodarzy, zapewnia-
j&cych go#ciom domow& wr'cz 
atmosfer'? To w!a#nie s& skarby, 
z%których Bu!garzy mog& by$ 
dumni.

S"odki odpoczynek
Bu!garzy twierdz&, (e jak pracowa$ to porz&dnie, a%jak si' bawi$ to na ca!e-
go. Ukuli nawet na t' okazj' specjalne powiedzenie: „Bez pracy odpoczynek 
nies!odki”. Lubi& wi'c spotyka$ si' z%rodzin& lub przyjació!mi, by wspólnie 
celebrowa$ wolny czas. A%do #wietnej zabawy potrzebuj&, oprócz dobrego 
humoru i%towarzystwa, jeszcze smacznego jedzenia, wybornego napitku 
oraz muzyki sk!aniaj&cej do #piewu i%ta"ca.

S!owia"ska otwarto#$
LUDZIE | HISTORIA | TRADYCJA | OBYCZAJE

W Bu%garii historia i natura przeplataj# si& tworz#c 
urokliwe krajobrazy. Tysi#cletnie cerkwie, monastyry 

ukryte w dolinach górskich oraz unikalna 
architektura us%ana winoro!l# pi&knie komponuj# si& 

ze z%otym piaskiem
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Ró!ane  
skarby lata

fizycznej oraz... bakterii zawar-
tych w!bu"garskich jogurtach.
W!1905 roku bu"garski mikrobiolog Sta-
men Grigorov odkry" bu"garsk# odmian$ 
bakterii, której do dzi% u&ywa si$ przy 
produkcji jogurtów na ca"ym %wiecie. 
Bu"garzy u&ywaj# jogurtów praktycznie 

Czarnomorskie pla&e od dawna ciesz# si$ 
zas"u&on# s"aw#, a!dzi% Bu"garia prze&ywa 
prawdziwy renesans. I!nie ma si$ czemu 
dziwi'. Unikalna architektura poro%ni$ta 
winoro%lami ujawnia zami"owanie do 
tradycji i!folkloru oraz pi$knie komponuje 
si$ ze z"otym piaskiem i!b"$kitem nieba. 
Zobaczcie sami jaka ona jest pi$kna. Oto 
Bu"garia w"a%nie!

Lato us!ane ró"ami 
Bu"garia s"ynie z!produkcji!olejku ró&ane-
go, który wykorzystuje si$ w!wielu gatun-
kach perfum m.in. s"ynnych Chanel No!5. 
Nawet po"owa %wiatowych zasobów 
tego aromatycznego!olejku pochodzi 
w"a%nie st#d. W%ród wzgórz Starej P"a-
niny le&y malownicza Dolina Ró&, gdzie 
pó(n# wiosn# kwitn# ca"e plantacje tych 
kwiatów, a!pola us"ane ró&ami ci#gn# 
si$ a& po horyzont. O!wschodzie s"o)ca 
kwiaty pachn# najmocniej i!w"a%nie wtedy 
nale&y je zbiera', co wa&ne tylko r$cznie. 
Nic dziwnego, &e Bu"garzy kochaj# ró&e, 
które ju& od XVIII wieku s# ich towarem 
eksportowym. W!czerwcu w!miejscowo-
%ci Kazan"yk odbywa si$ huczny Festiwal 
Ró&, podczas którego najpi$kniejszym 
dziewcz$tom nadaje si$ tytu" „Carica 
Roza”, czyli Królowej Ró&.

Ojczyzna jogurtów 
i#d!ugowieczno$%
Bu"garzy &yj# d"u&ej ni& inne narody. 
Wed"ug naukowców to zas"uga niskiego 
poziomu stresu, regularnej aktywno%ci 

do wszystkiego - jako orze(wiaj#-
cy napój z!wod# i!lodem, mleczn# 
przek#sk$, a!tak&e przypraw$ do wielu 
potraw. Mieszka)cy tego kraju lubi# 
uprawia' sport, zdrowo si$ od&ywia-
j#, a!do &ycia podchodz# wyj#tkowo 
pozytywnie. Dlatego te& stulatkowie 
w!tym kraju nikogo nie dziwi#.

Zag!&bie archeologiczne
Bu"garia to jeden z!najstarszych euro-
pejskich krajów i!mo&e poszczyci' si$ 
niezwyk"ym dorobkiem kulturowym. 
Jest trzecim w!Europie krajem pod 
wzgl$dem warto%ci zabytków arche-
ologicznych. Za"o&ona ponad 3000 
lat temu osada Nessebar jest per"# 
ba"ka)skiej architektury i!rezerwatem 
archeologicznym wpisanym na list$ 
%wiatowego dziedzictwa UNESCO. Kraj 
s"ynie tak&e z!ogromnej ilo%ci %wi#ty), 
zwanych tutaj monastyrami rozsianymi 
po ca"ym kraju. Najwi$kszy i!naj-
s"ynniejszy z!nich to Monastyr Rylski, 
po"o&ony u!stóp masywu Ri"a.

TANIEC | KULTURA | TRADYCJA

BU*GARIA

�z Królestwo ró&, zapachów i!Chanel No 5. Kraj s"ynie z!produkcji 
olejku ró&anego zwanego p"ynnym z"otem. Towary w!Bu"garii 
powinny by' ró&ane: kremy, myde"ka, balsamy, s"odycze, miody, 
a!nawet alkohole.
�z W!nocy z!30 czerwca na 1 lipca obchodzony jest ciekawy 
zwyczaj, tzw. July Morning. Na wybrze&u Morza Czarnego 
zbieraj# si$ grupy ludzi by wspólnie bawi' si$ i!ogl#da' wschód 
s"o)ca. Przyjmuje si$, &e!nale&yte przywitanie 1-lipcowego s"o)ca 
przynosi duchowe oczyszczenie.
�z Najstarszy na %wiecie z"oty skarb licz#cy oko"o 6000 lat zosta" 
znaleziony w!Warnie.
�z Kiedy mówisz „tak”, kr$cisz na „nie”. Tutaj ten prosty gest 
odczytywany jest zgo"a inaczej ni& w!wi$kszo%ci innych narodów. 
Dobrze to wiedzie' aby unikn#' nieporozumie). 
�z To w"a%nie tutaj w!górach Rodopach urodzi" si$ Orfeusz znany 
mitologiczny %piewak i!poeta.

CZY WIECIE, 'E...
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Tak smakuje  
Bu!garia
Kulinarna oferta Bu!garii zaskakuje ró"-
norodno#ci$, zaznaczaj$ si% tu wp!ywy 
smaków s!owia&skich, greckich, turec-
kich czy w!oskich. 'wietnie wyra"a to 
popularne powiedzenie „Dobrata chrana 
sama se chwali”, co oznacza: „dobre je-
dzenie samo si% chwali”. Obowi$zkowym 
punktem bu!garskiego menu jest dobrze 
ju" znana sa!atka szopska przyrz$dzona 
z(pokrojonych pomidorów, ogórków i(pa-
pryki, w(polewie z(octu winnego i(oleju, 
posypan$ startym bia!ym serem i(natk$ 
pietruszki. 
Na upalny dzie& idealny b%dzie tarator, 
czyli ch!odnik doprawiony kropl$ oliwy, 
naturalnym jogurtem, siekanymi ogórka-
mi, czosnkiem i(orzechami w!oskimi, jako 
aperitif polecamy kieliszek(rakiji(z(wino-
gron, #liw lub moreli.

Bu!garski street food
Bu!garzy lubi$ przysi$#) na !aweczce 
z(papierowym ro"kiem pra"onych pestek 
s!onecznika i(obserwowa) tocz$ce si% 
dooko!a "ycie. Warto skosztowa) lokal-
nych ulicznych potraw, bo smakowitych 
pokus jest tu naprawd% wiele. Zapachem 
kusi musaka, czyli zapiekanka z(mielo-
nego mi%sa z(dodatkiem warzyw. Du"$ 
popularno#ci$ cieszy si% kebabczeta  
to taki ba!ka&ski sznycelek na patyku 

przyrz$dzony z(mielonego mi%sa najlepiej 
z(baraniny z(przyprawami i(upieczony na 
grillu. Obowi$zkowym przysmakiem jest 
tikwenik, którego cieniutkie, lekko chru-
pi$ce ciasto skrywa przepyszny dyniowy 
farsz, z(dodatkiem orzechów doprawiony 
szczodrze cynamonem. Banica to tra-
dycyjne danie przyrz$dzone z(ciasta filo 
z(nadzieniem ze s!onego sera. Mo"emy 
zajada) si% ni$ równie" z(nadzieniem 
z(pora, szpinaku, dyni czy kapusty.  

KULTURA | KUCHNIA | TRADYCJA

Warto wst$pi) do ulicznej baniczarnicy, 
czyli tutejszej piekarni i(przyjrze) si% jak 
piekarz przyrz$dza banic% zr%cznie obra-
caj$c ciasto nad g!ow$. Uliczne piekarnie 
oferuj$ rozmaite s!odko#ci: pachn$ce 
gewreki, czyli precle posypane cukrem 
i(sezamem, milinki - dro"d"owe bu!eczki 
przyprószone cukrem pudrem czy kifli 
- s!odkie rogaliki ze s!odk$ marmolad$. 
Skosztuj ba!ka&skich przysmaków bo 
tutaj naprawd% jest w(czym wybiera)!

Sa!atka szopska 
to(ba!ka&ski przepis na 

zdrowie i(urod%
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!W. KONSTANTIN I"HELENA

BU!GARIA

OBZOR to idealne miejsce dla wszystkich 
koneserów z"otych pla#, k$pieli morskich 
i%s"onecznych oraz sportów wodnych. 
Poza pi&knymi pla#ami kurort s"ynie 
z%po"o#onego na powierzchni 20%000%m2 
– „Parku z%Palmami” z%wieloma gatunka-
mi drzew i%kwiatów oraz pozosta"o'ciami 
staro#ytnego, greckiego miasta Heliopolis 
i%rzymskiej 'wi$tyni „JUPITERA”. Obzor 
szczyci si& równie# najwi&ksz$ ilo'ci$ dni 
s"onecznych w%ci$gu roku. Pogoda i%do-
bra zabawa jest tu gwarantowana, a%tutej-
sze powietrze bogate w%jod, dzi&ki czemu 
rewelacyjnie wp"ywa na drogi oddecho-
we. Do%tego do"$czymy wyborn$ bu"gar-
sk$ kuchni& oraz liczne lokalne atrakcje 
i%przepis na udane wakacje gotowy.

!W. KONSTANTIN I"HELENA to naj-
starszy z%bu"garskich kurortów, po"o#ony 
po'ród zielonego parku z%ponad stulet-
nimi okazami najrozmaitszych gatunków 
drzew, które w%lecie daj$ schronienie 
przed pal$cym, po"udniowym s"o(cem. 
A%dzi&ki drzewom figowym, cyprysom 
oraz lipom wzd"u# ca"ego wybrze#a roz-
przestrzenia si& niezwyk"y zapach lata. 
Kurort, s"ynie z%leczniczego mikrokli-
matu oraz%bogatego nocnego #ycie 
w%po"o#onym nieopodal kurorcie, Z"ote 
Piaski. Jedynie 9%km dzieli )w. Konstantin 
i%Helena od jednego z%najwi&kszych miast 
bu"garskiego wybrze#a, nowoczesnej 
i%wielokulturowej - Warny, której uroki 
poznasz bli#ej podczas wycieczki „Warna 
letnia stolica Bu"garii”.

BALCHIK to malownicza miejscowo'* 
po"o#ona nad samym morzem, zwana 
równie# Bia"ym Miastem ze wzgl&du 
na wapienne ska"y, na których powsta-
"o. G"ówn$ atrakcj$ turystyczn$, prócz 
piaszczystych pla# jest pa"acyk Królowej 
Marii Koburg z%okalaj$cym go Ogrodem 
Botanicznym, drugim pod wzgl&dem 
wielko'ci ogrodem botanicznym w%Euro-
pie. Kompleks "$czy w%sobie kombinacj& 
wp"ywów orientalnych, chrze'cija(-
skich, antycznych i%zachodnich. W%jego 
sk"ad wchodzi kilku budynków takich 
jak g"ówny pa"ac, winiarnia, czy dom dla 
go'ci. W%1955 roku Uniwersytet Sofijski 
przej$" piecz& nad parkiem zmieniaj$c go 
w%ogród botaniczny, w%którym dzi' mo-
#emy podziwia* ponad 3500 gatunków 
ro'lin, drzew, krzewów i%mchów.

Ol!niewaj"ce, czarnomorskie 
pla#e, ze z$otym mi%kkim 
piaskiem, malownicze zatoki, 
s$o&ce, które otula i'pozwala 
si% wygrza(, ciep$e morze, 
eleganckie kurorty z'formu$" 
All'Inclusive oraz wszech-
obecny ba$ka&ski folklor – to 
gwarancja udanych wakacji 
na Riwierze Morza Czarnego.

 WYLOTY:
Warszawa, !ód", Gda#sk, Bydgoszcz, Pozna#, 
Wroc$aw, Katowice, Rzeszów

OBZOR

BALCHIK
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BURGAS malowniczo po!o"one mi#dzy 
trzema jeziorami lagunowymi: Mandre$-
skim, Burgaskim i%Atanasowkim. Na uwag# 
z%pewno&ci' zas!uguje najwa"niejsza pra-
wos!awna katedra &w. Cyryla i%Metodego, 
którym przypisuje si# wynalezienie cyrylicy. 
Poza ko&cio!ami i%cerkwiami Burgas s!ynie 
z%licznych muzeów. Muzeum Historyczne 
posiada w%swojej kolekcji zbiory dotycz'-
ce staro"ytnych osad na brzegach Morza 
Czarnego, a%tak"e nowszej historii tego 
regionu, a%w%Muzeum Etnograficznym 
b#dziecie mogli obejrze( kolekcj# strojów 
ludowych, przedmiotów codziennego 
u"ytku oraz masek u"ywanych podczas 
tradycyjnego &wi#ta „Kukeri”, podczas któ-
rego poprzebierani za makabryczne stwory 
m#"czy)ni, ta$cem i%d)wi#kiem dzwon-
ków odp#dzaj' zim# oraz z!e moce.

S!ONECZNY BRZEG to nowoczesny 
i%najbardziej rozrywkowy kurort regio-
nu, ciesz'cy si# ogromn' popularno&ci' 
w&ród odwiedzaj'cych go turystów. Pi#k-
ne, szerokie pla"e, ci'gn'ce si# kilometra-
mi, pozwol' cieszy( si# b!ogim lenistwem 
w%promieniach bu!garskiego s!o$ca 
przy akompaniamencie szumu fal Morza 
Czarnego. To równie" idealne miejsce 
na wakacje dla osób lubi'cych aktyw-
nie sp#dza( czas. Znajdziecie tu wiele 
atrakcji dla amatorów sportów takich jak: 
windsurfing, narty wodne, parasailing czy 
jazda rowerem po wytyczonych szlakach. 
Koneserzy nocnego "ycia znajd' tu wiele 
barów, dyskotek oraz kasyn, gdzie mo"na 
zazna( rozrywki do bia!ego rana. W%ko$cu 
nie bez przyczyny miasto nazywane jest 
Las Vegas Wschodniej Europy.

Z!OTE PIASKI oferuj' dobr' zabaw# 
dla wszystkich niezale"nie od wieku 
i%upodoba$. Z!ote Piaski !'cz' w%sobie 
pi#kno stuletnich drzew i%obszarów 
le&nych ze z!otym gor'cym nadmorskim 
piaskiem.
W%okolicy znajduj' si# równie" )ród!a 
termalne, w%których mo"na odda( si# 
b!ogiemu lenistwu. A%miejscowe lasy 
oraz Park Przyrodniczy, który%ci'gnie si# 
wzd!u" tutejszych pla" s' wr#cz ideal-
nym miejscem na d!ugie i%romantyczne 
spacery po&ród zieleni. Wart uwagi jest 
rezerwat przyrody Kamienny Las, ze sku-
piskiem malowniczych ska!, który znajdu-
je si# nieopodal kurortu. Nie lada atrakcj' 
jest równie" Monastyr A!ad"a, którego 
pomieszczenia zosta!y wykute w%skale.

Wybrze"e Morza  
Czarnego
Szlakiem historii i%natury

BURGAS

Z!OTE PIASKI, ALBENA S!ONECZNY BRZEG
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WARNA ! LETNIA STOLICA 
BU"GARII
To najwi!ksze miasto wybrze"a i#letnia 
stolica Bu$garii. Miasto nowoczesne i#pe$-
ne zabytków, z#pi!knym parkiem nadmor-
skim i#licznymi muzeami. Na obrze"ach 
miasta znajduje si! mauzoleum polsko-
-w!gierskiego króla W$adys$awa War-
ne%czyka, który poleg$ pod Warn& w#roku 
1444 w#bitwie z#Turkami. W#programie wy-
cieczki zwiedzanie po$o"onego nieopodal 
Z$otych Piasków, XIV-wiecznego, wyku-
tego w#skale klasztoru A$d"a, wycieczka 
do delfinarium i#udzia$ w#przedstawieniu, 
które stanowi olbrzymi& atrakcj! zarów-

no dla doros$ych, 
jak i#dzieci. Podczas 
wycieczki autokarowej 

po Warnie b!dzie okazja 
zobaczy' najwa"niejsze 

zabytki i#charakterystyczne 
punkty miasta. Przewidziano 

tak"e zwiedzanie cerkwi kate-
dralnej Naj(wi!tszej Maryi Panny oraz czas 
wolny na spacer, zakupy i#indywidualne 
poznawanie miasta.

BU"GARSKA WIOSKA
Podró" w#g$&b kraju do typowej bu$gar-
skiej wioski z#dala od cywilizacji, gdzie 
"ywy folklor jest na wyci&gniecie r!ki. 
Wyjazd w#godzinach popo$udniowych. 
Pokaz folklorystyczny z#muzyk& i#ta%cem 
na "ywo. Kolacja z#nieograniczon& ilo(ci& 
wina i#jedzenia. Dla dzieci – ich w$asne 
show, gry, konkursy i#zabawy. Przyjazd 
pó)nym wieczorem.

JEEP SAFARI
Wyprawa terenowymi samochodami 
po Parku Narodowym Z$ote Piaski lub 
górach Stara P$anina oraz po okolicz-
nych miejscowo(ciach dostarczaj&ca 
niezwyk$ych wra"e%! W#trakcie wycieczki 
b!dziesz mie' okazj! do obserwacji miej-
scowej flory i#fauny, przeja"d"ki po dzikiej 
i#zalesionej okolicy, odwiedzenia wytwór-
ni rakiji i#degustacji tego trunku, a#tak"e 
do sprawdzenia swoich umiej!tno(ci 
strzeleckich. W#programie s& równie" gry 
i#zaj!cia sportowe, w#tym przeci&ganie 
liny, przeja"d"ka bryczk& z#o(lim zaprz!-
giem oraz typowy obiad w#bu$garskiej, 
wiejskiej zagrodzie.

STAMBU" ! POZNAJ OBLICZA 
TURCJI
Stambu$ – najwi!ksze miasto Turcji, dawny 
Konstantynopol, stolica Cesarstwa Bi-
zantyjskiego, a#potem Imperium Osma%-
skiego. Orientalny klimat i#zachodnia 
nowoczesno(' $&cz& si! ze sob&. Miasto 
po$o"one na dwóch kontynentach – 
europejskim i#azjatyckim, po obu stronach 
cie(niny Bosfor, z#licznymi zabytkami, 
które (wiadcz& o#bogatej historii oraz 
twórczej koegzystencji wielu kultur i#religii. 
Wycieczka jednodniowa: zwiedzanie 
Niebieskiego Meczetu, Hipodromu, 
Egipskiego Obelisku i#Kolumny W!"o-
wej, przejazd do cz!(ci azjatyckiej przez 
Cie(nin! Bosfor, zwiedzanie fabryki skór, 
obiad w#formie bufetu (12.00-14.00), 
wyjazd#– godz. 20.30. Cena nie zawiera 
kosztów wizy, która jest obowi&zkowo 
p$atna na granicy (dot. tak"e dzieci). 
Paszport obowi&zkowy. Wycieczki reali-
zowane s& autokarem z#klimatyzacj&.

WYCIECZKA STATKIEM ! 
"OWIENIE RYB I#P"YWANIE
Amatorzy k&pieli s$onecznych, k&pieli 
morskich, zapaleni w!dkarze i#nie tylko 
oraz "eglarze, podczas tej wycieczki ka"dy 
znajdzie co( dla siebie. Zapraszamy na rejs 
statkiem spacerowym wzd$u" wybrze"a, 
w#czasie którego b!dzie mo"na  podzi-
wia' pi!kne widoki, opala' si!, pop$ywa' 
oraz ponurkowa' na otwartym morzu, 
z#dala od l&du. Dodatkow& atrakcj& b!dzie 
mo"liwo(' skorzystania ze sprz!tu w!d-
karskiego i#próby swoich si$ oraz szcz!(cia 
podczas morskiego w!dkowania. Zatem 
Ahoj kamraci!

Bu!garia !"czy w#sobie pi$kno nadmorskiego 
krajobrazu z#nieprzeci$tna urod" miast i#kusz"c" 
atmosfer" chilloutu. Historia i#natura przeplataj" si$ ze 
sob", tysi"cletnie cerkwie, monastyry oraz unikalna 
architektura tworz" bajeczne widoki. Mi$kki z!oty, 
piasek, ciep!a woda, gwarantowana s!oneczna pogoda 
zach$caj" do odwiedzenia tej cz$%ci Europy.

BU*GARIA

JEEP SAFARI

STAMBU!

FOLKLOR I"TRADYCJA

311311coralove lato

Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne
NESSEBAR | WARNA | STAMBU!

NESSEBAR ! KULTURALNE DZIEDZICTWO
Ca!odzienna wycieczka do jednego z"najstar-
szych i"najpi#kniejszych miast bu!garskiego wy-
brze$a, malowniczo po!o$onego na niewielkim 
pó!wyspie, po!%czonym z"l%dem w%sk% mierzej%. 
Nessebar to miasto – muzeum, od 1983 roku 
wpisane na list# UNESCO. Unikatowe cerkwie, 
staro$ytne mury obronne, ciekawa architektura, 
pl%tanina w%skich, brukowanych uliczek, nastro-
jowe kafejki nad brzegiem morza tworz% niepo-
wtarzaln% atmosfer# miasteczka. Po zwiedzaniu 
i"wspólnym spacerze pozostanie czas wolny, na 
indywidualne zwiedzanie, odpoczynek lub"obiad 
w"jednej z"wielu przeuroczych, rybnych restau-
racyjek.

NESSEBAR  
to per!a ba!ka"skiej  

architektury z#antyczny-
mi korzeniami, przyk!ad 

$ywego skansenu. Spacer 
w%skimi uliczkami po&ród 

kamiennych domów  
i#&wi%ty" na pewno  

zauroczy  
ka$dego.

WARNA

Przedstawione wycieczki maj% charakter orientacyjny, pe!na oferta, programy i"ceny dost#pne s% u"przedstawiciela Coral Travel Poland w"miejscu wakacji.
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Zatoka Burgaska

Obzor

EleniteS!oneczny 
Brzeg

Nessebar

Ravda

Pomorie

BURGAS

Sol Nessebar Bay&Mare
Sol Nessebar Palace

Moonlight

Dit Evrika Beach Club

Sol Luna Bay
HVD Club Hotel Miramar

Obzor Beach Resort

Diamond
Izola Paradise
Kalofer
Continental Blu
Kuban

S"ONECZNY 
BRZEG

ulubione
miejsca

 CZARUJ!CE WYBRZE"E
Sozopol to najstarsze miasto bu!garskiego wy-
brze"a. Koniecznie przejd# si$ jego uliczkami, 
a%nast$pnie usi&d# wygodnie, zamów kebabcz, 
sa!atk$ szopsk& oraz kieliszek wybornego bu!gar-
skiego czerwonego wina i%podziwiaj widoki…
Rozkoszuj si$ równie" promieniami s!o'ca na 
najpi$kniejszych pla"ach w%S#onecznym Brze-
gu, oznaczonych B#$kitn% Flag%, symbolizuj&c& 
najczystsze pla&e w'Europie. Najwi$kszy nad-
morski kurort w%Bu!garii po!o"ony jest nieopodal 
(redniowiecznego Nessebaru, który koniecznie 
musicie odwiedzi) podczas bu!garskich wakacji. 
Charakterystyczna, zabytkowa zabudowa czyni& 
to miasto magicznym miejscem. A%je"eli b$dzie-
cie mie) ju" do() zwiedzania - na podró"ników 
czeka tu najbardziej znany park wodny Aquapark 
Action z%ponad 30 wodnymi atrakcjami.

Witajcie w!krainie pachn"cej ró#ami po$ród 
mieni"cych si% z&otem pla#. Zaledwie 2 h lotu 
dziel" Was od bu&garskich wakacji marze' 
w!jednym z!dwóch najpopularniejszych 
nadmorskich kurortów turystycznych.

Royal Park Elenite
Atrium Beach Elenite
Andalucia Beach
Villas Elenite

Kotva

LISTA HOTELI
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S"ONECZNY BRZEG

314 KOMPLEKS SOL NESSEBAR + AQUAPARK

316 SOL NESSEBAR BAY & MARE 4 X X X X 2-12

317 SOL NESSEBAR PALACE 5 X X X X 2-12

318 KOTVA 4 X X X 2-12

320 MOONLIGHT 5 X X X 2-12

321 HVD CLUB HOTEL MIRAMAR 4 X X X 2-13

322 OBZOR BEACH RESORT 4 X X

323 SOL LUNA BAY 4 X X X X 2-12

324 AQUAPARK ATLANTIDA

326 ROYAL PARK ELENITE 4 X X X X 2-12 2-5

327 ATRIUM BEACH ELENITE 4 X X X X 2-12 2-5

328 ANDALUCIA BEACH 4 X X X X 2-12 2-5

329 VILLAS ELENITE 4 X X X X 2-12 2-5

330 DIAMOND 4 X 2-13

331 IZOLA PARADISE 4 X 2-13

332 KUBAN 4 X X X 2-13

333 DIT EVRIKA BEACH CLUB 4 X X X X

334 CONTINENTAL BLU 3 X X 2-7 2-7

335 KALOFER 3 X 2-12

313313coralove lato

 NIESAMOWITY REJS
Ropotoma to rzeka p!yn"ca w#po-
!udniowo-wschodniej Bu!garii. 
Znajdziecie j" kilkadziesi"t kilome-
trów od Sozopola. Swój pocz"tek 
bierze ona w#górach Strand!y, 
a#uchodzi bezpo$rednio do Morza 
Czarnego. Uj$ciowy odcinek rzeki 
jest obj%ty ochron" i#stanowi cz%$& 
Narodowego Rezerwatu Przyrody, 
z#bogat" flor" i#faun" (lasy namo-
rzynowe, lilie wodne, ró'ne gatunki 
ryb i#ptactwa wodnego). To miejsce 
niezwykle malownicze zielone i#nie-
zwykle odpr%'aj"ce, a#rejs statecz-
kiem po rzece b%dzie prawdziw" 
przyjemno$ci" zarówno dla du'ych 
jak i#ma!ych podró'ników.

Aquapark Action
Najwy'sza z#tutejszych zje'd'alni ma a' 18 m 
wysoko$ci, a#najd!u'sza 120 m d!ugo$ci.

S!oneczny Brzeg
KULTURA | ROZRYWKA | TRADYCJA
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Kompleks hoteli Sol Nessebar Bay&Mare i Sol 
Nessebar Palace zlokalizowany jest nieopo-
dal pi!knego staro"ytnego miasta Nessebar. 
Niesamowity aquapark ze zje"d"alniami dla 
ca#ych rodzin to sposób na niezapomniane 
wakacje. Kilka zje"d"alni o ró"nej d#ugo$ci 
pozwala na urozmaicone sp!dzenie czasu 
na basenie. Jedn% z atrakcji b!dzie tak"e 
wartki potok dla wszystkich tych, którzy szu-
kaj% mocnych wra"e&. Ponadto bajkowy 
zamek na wodzie ze zje"d"alniami dla naj-
m#odszych umo"liwi zabaw! przez d#ugi 
czas. Z aquaparku mog% korzysta' go$cie 
obu hoteli.

KOMPLEKS HOTELI  
SOL NESSEBAR SOL 

NESSEBAR 
MARE

SOL 
NESSEBAR 

BAY

SOL 
NESSEBAR 

PALACE

 

AQUAPARK

314 Wi!cej o"hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1996 r., 
odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, lodziarnia, baseny kryte 
i odkryte, aquapark, sala telewizyjna, 
zaplecze rekreacyjno-sportowe.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
le!aki. Zej"cie z klifu schodami.

POKOJE
Wyposa!one w klimatyzacj#, minibar, sejf, 
TV, $azienk#, balkon.
Typy pokoi:
%  standardowe dla max 3 os.
%  rodzinne dla max 5 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja g$ówna i 5 à la carte, 3 bary, 
lodziarnia.
All Inclusive 
%  "niadanie, obiad, kolacja,  przek&ski, lody
%  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  "ródziemnomorska, 
hiszpa'ska, w$oska, niemiecka, japo'ska.

INTERNET
%  WiFi w hotelu bezp$atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
%  tenis sto$owy, rzutki,  bilard, pi$karzyki, 

cymbergaj, minikr#gielnia
%  si$ownia, jacuzzi,  centrum Rose SPA
%  animacje,  dyskoteka
%  3 korty tenisowe, minigolf, siatkówka
%  sporty wodne, boisko wielofunkcyjne

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
%  brodzik, zamek z dwiema zje!d!alniami
%  zaj#cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
%  plac zabaw
%  krzese$ka w restauracji

SOL NESSEBAR PALACE
Pi!ciogwiazdkowy hotel po"o#ony tu# przy piaszczystej pla#y 
i$krystalicznie czystych wodach Morza Czarnego. Dzi!ki atrakcyjnemu 
usytuowaniu na klifie oferuje swoim Go%ciom przepi!kne, malownicze 
widoki na rozleg"y, zadbany, zielony ogród.

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si# z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA)Y
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Po$udniowa cz#"* Nessebar,  
2,5 km od zabytkowej cz#"ci miasta, 
35(km od lotniska w(Burgas.

317317coralove lato Wi!cej o$hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1996 r., 
odnowiony w 2010 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, baseny kryte i odkryte, 
aquapark, zaplecze rekreacyjno-sportowe.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
le!aki. Zej"cie z klifu schodami.

POKOJE
W dwóch budynkach. Wyposa!one w klima-
tyzacj#, minibar, sejf, TV, $azienk#, balkon.
Typy pokoi:
%  standardowe dla max 4 os.
%  rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja g$ówna i 5 à la carte, 3 bary, 
lodziarnia.
All Inclusive 
%  "niadanie, obiad, kolacja,  przek&ski, lody
%  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  "ródziemnomorska, 
hiszpa'ska, w$oska, niemiecka, japo'ska.

INTERNET
%  WiFi w lobby bezp$atne
%  WiFi w pokojach p$atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
%  animacje,  dyskoteka, 
% sporty wodne
%  tenis sto$owy, rzutki,  bilard, pi$karzyki
%  si$ownia, jacuzzi, 
%  centrum Rose SPA
%  siatkówka pla!owa, 3 korty tenisowe
% minigolf, minikr#gielnia, cymbergaj

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
%  brodzik, zamek z dwiema zje!d!alniami
%  zaj#cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
%  plac zabaw
%  krzese$ka dla dzieci w restauracji

SOL NESSEBAR BAY & MARE
Sk!adaj"cy si# z$dwóch budynków, pe!en atrakcji kompleks wakacyjny 
po!o%ony na rozleg!ym terenie w$otoczeniu zielonego ogrodu. Bajkowa 
sceneria parku wodnego – kolorowy zamek i$zje%d%alnie zach#caj" 
najm!odszych do wodnych szale&stw i$posmakowania letniej przygody.

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si# z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA)Y
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Po$udniowa cz#"* Nessebar,  
2,5 km od zabytkowej cz#"ci miasta, 
35(km od lotniska w(Burgas.

AQUAPARK

316 Wi#cej o$hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1974 r., 
odnowiony w 2013 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, basen odkryty, sejf 
w recepcji, sala konferencyjna. Do hotelu 
nale!y miniaquapark dla dzieci. 
Polskoj"zyczny animator dla dzieci. 

PLA!A
250 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole i le!aki. Przej#cie przez ulic" 
i wydmy.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposa!one w klimatyza-
cj", lodówk", TV, czajnik, $azienk", balkon.
 
Typy pokoi:
%  standardowe dla max 4 os.
% apartamenty dla max 4 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja g$ówna i à la carte, 3 bary.
All Inclusive 
%  #niadanie, obiad, kolacja,  przek&ski
%  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Tylko "niadanie

INTERNET
%  WiFi w lobby i w pokoju bezp$atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
%  animacje
%  gry na automatach
% bilard
% tenis sto$owy
%  si$ownia
% sauna,  masa!

Z#MY$L% O#DZIECIACH
% polskoj"zyczny animator 20.06-13.09.20
%  wykwalifikowani opiekunowie i animatorzy
%  zaj"cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat, 

m.in.: zaj"cia plastyczne, gry planszowe, 
teatrzyk, zawody sportowe

%   wydzielone baseny dla dzieci
% basen ze zje!d!alniami
%  krzese$ka dla dzieci w restauracji g$ównej
%  $ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk&adowy pokój

ALL INCLUSIVE 

KOTVA
Idealna propozycja dla amatorów wodnych szale!stw. Du"y basen i#park 
wodny ze zje"d"alniami dla dzieci zapewni$ doskona%$ rodzinn$ zabaw&. 
Dogodna lokalizacja obiektu, blisko szerokiej pla"y i#staro"ytnego miasta 
Nessebar wpisanego na list& UNESCO.

  ALL INCLUSIVE 
  ZJE'D'ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
Po$udniowy S$oneczny 
Brzeg, 3 km od Centrum,  
1(km od Nessebaru.  
24 km od lotniska.

Polskie
animacje

318 Wi&cej o#hotelu na www.coraltravel.pl

B
U

'G
A

R
IA

 | 
S%

o
n

ec
zn

y 
B

rz
eg

318 319



HVD CLUB HOTEL MIRAMAR
HVD Club Hotel Miramar po!o"ony jest tu" przy malowniczej, piaszczystej 
pla"y w#jednym z#najpopularniejszych kurortów nad Morzem Czarnym. 
Jest to idealne miejsce na wakacje dla rodzin z#dzie$mi. Na najm!odszych 
czeka miniklub, basen ze zje"d"alni%, plac zabaw i#minidisco.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2006 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sejf w recepcji, basen 
kryty, 2 baseny odkryte.

PLA!A
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, 
le!aki.

POKOJE
W kilku budynkach. Wyposa!one w klimaty-
zacj", sejf, minibar, TV, #azienk", balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
$  standardowe
$  superior
$  rodzinne

WY!YWIENIE
 Restauracja g#ówna, restauracje à la carte, 
5 barów. 
Ultra All Inclusive 24h
$  %niadanie, obiad, kolacja, przek&ski, pó'ny 

posi#ek
$  lokalne i wybrane importowane napoje 

bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte:  w#oska, orientalna, 
wybór szefa kuchni, The Blue Restaurant.

INTERNET
$  WiFi w lobby i pokojach bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
$  si#ownia,  siatkówka pla!owa,  bule, boisko 

multisportowe,  tenis sto#owy, rzutki, bilard, 
$  animacje, aerobik, sporty wodne
$  centrum SPA, masa!, salon pi"kno%ci
$  sauna i #a'nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
$   plac zabaw, brodzik, zje!d!anie wodne
$  zaj"cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
$  minidisco
$  menu i krzese#ka dla dzieci w restauracji
$  #ó!eczko dla dziecka do 2 lat

ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H 

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si" z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost"pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA)Y
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Obzor,  
ok. 1,5 km od centrum miasta, 
ok. 10 km od rezerwatu przyrody, 
60(km od lotniska w(Burgas.

321321coralove lato Wi&cej o#hotelu na www.coraltravel.pl
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MOONLIGHT
Hotel po!o"ony bezpo#rednio przy pla"y, niemal wprost przy morzu. 
W$mie#cie %wi&ty W!as w$spokojnej okolicy, która s!ynie z$!agodnego 
i$prozdrowotnego klimatu. Kompleks oferuje relaksuj'c' atmosfer& 
sprzyjaj'c' wypoczynkowi oraz przyjazn' obs!ug&. 

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2013 r.
Na terenie hotelu restauracje, bary, basen 
odkryty, basen kryty, sala konferencyjna, 
pralnia.

PLA!A
przy hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, le!aki, r"czniki.

POKOJE
W budynku g#ównym. Wyposa!one 
w klimatyzacj", minibar, TV, sejf, zestaw do 
parzenia kawy i herbaty, #azienk", balkon. 
Typy pokoi:
$ standardowe dla max 4 os.
$ studio dla max 4 os. 
$ apartamenty dla max 4 os.

WY!YWIENIE
2 restauracje, 2 bary.
All Inclusive 
$ %niadania, obiad, kolacja, przek&ski, lody
$ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
$  WiFi w pokojach bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
$ si#ownia
$ rzutki, minigolf, bilard
$ animacje
$ tenis sto#owy
$ koszykówka, siatkówka
$ pi#ka no!na
$ centrum SPA, salon pi"kno%ci, sauna, 

jacuzzi, masa!, #a'nia

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
$ brodzik, plac zabaw
$ krzese#ka dla dziecka w restauracji
$ animacje, miniklub dla dzieci 4-12 lat
$ #ó!eczko dla dziecka do 2 lat 

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si" z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost"pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA)Y
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
1 km od centrum *wi"ty W#as,  
3 km od S#onecznego Brzegu,  
33 km od lotniska w(Burgas.
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2007 r.
Na terenie hotelu restauracje, bary, 3 sale 
konferencyjne, pralnia, basen odkryty, basen 
kryty, 4 zje!d!alnie wodne. Przystosowany 
dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, wydzielona cz#$% pla!y publicz-
nej, piaszczysta. Parasole, le!aki, r#czniki.

POKOJE
W budynku g"ównym i aneksie. Wyposa!one 
w klimatyzacj#, sejf, minibar, TV, zestaw do 
prasowania, "azienk#, balkon.
Typy pokoi:
&  standardowe dla max 3 os.
&  rodzinne
&  studio dla max 2+2 lub 3 os.
& junior suity

WY!YWIENIE
 Restauracja g"ówna i à la carte, bary.
All Inclusive 
&  $niadanie, obiad, kolacja,  przek'ski
&  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  bu"garska, tradycyjna 
w"oska, hiszpa(ska, francuska

INTERNET
&  WiFi w lobby i pokojach bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
&  si"ownia, aerobik, animacje
&  tenis sto"owy,  bilard, boccia, "ucznictwo, 

 siatkówka,  rzutki, pi"ka no!na, sporty wodne
&  centrum SPA, salon pi#kno$ci, masa!, 

sauna, "a)nia parowa

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
&  brodzik,  plac zabaw,  minidisco
&  animacje w klubie dla dzieci 4-12 lat
& krzese"ka dla dzieci w restauracji
& "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

SOL LUNA BAY
Zlokalizowany tu! przy pla!y w urokliwym miasteczku Obzor hotel Sol 
Luna Bay przyci"ga turystów spragnionych letniego wypoczynku. Ten 
lubiany przez rodziny o#rodek doceniany jest szczególnie za ciekawe 
animacje dla dzieci i doros$ych oraz wyj"tkow" ofert% rozrywkow". 

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si# z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA+Y
  ZJE+D+ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
2,5 km od centrum Obzor,  
60 km od S"onecznego Brzegu,  
40 km od Nessebaru,  
60 km od lotniska w*Burgas.

ALL INCLUSIVE 

323323coralove lato Wi%cej o&hotelu na www.coraltravel.pl
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OBZOR BEACH RESORT
Po!o"ony bezpo#rednio piaszczystej pla"y z$krystalicznie czystym morzem 
kompleks Obzor Beach, oferuje spacery wzd!u" malowniczego wybrze"a 
i$liczne sporty wodne, przestronne i$komfortowo urz%dzone pokoje 
i$apartamenty, basen oraz restauracje serwuj%ce wielorako#& da'.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2007 r., 
cz!"ciowo odniowiony w 2017r.
Na terenie hotelu restauracje, bary, sejf 
w recepcji, pralnia, 5 basenów odkrytych.

PLA!A
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole 
i le#aki.

POKOJE
W 7 budynkach. Wyposa#one w klimatyza-
cj!, sejf, minibar, aneks kuchenny, TV, 
$azienk!, balkon. 
Typy pokoi:
% z jedn& sypialni&, 
% z dwoma sypialniami, 
% z trzema sypialniami

WY!YWIENIE
2 restauracje, 4 bary.
"niadanie, obiad i#kolacja
"niadanie i#obiadokolacja
Tylko $niadanie
Bez wy%ywienia

INTERNET
% WiFi w lobby bezp$atne
% WiFi w pokojach p$atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
% animacje
% centrum SPA, salon pi!kno"ci, $a'nia 

turecka
% aerobik
% pokój gier, tenis sto$owy, billard
% si$ownia
% siatkówka pla#owa
% minigolf

Z#MY"L& O#DZIECIACH
% zaj!cia w miniklubie dla dzieci 4-11 lat
% brodzik, plac zabaw
% miniklub
% opiekunka, $ó#eczko dla dziecka do 2 lat
% krzese$ka dla dzieci w restauracji

Przyk'adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si! z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost!pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  PRZY PLA)Y   WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
2 km od centrum Obzor,  
60 km od S$onecznego Brzegu,  
0(km od lotniska w(Burgas.

322 Wi(cej o$hotelu na www.coraltravel.pl

B
U

(G
A

R
IA

 | 
O

b
zo

r

322 323



325325coralove lato Wi!cej o"hotelu na www.coraltravel.pl

B
U

!G
A

R
IA

 | 
E

le
n

it
e

Park  wodny ATLANTIDA to  jeden 
z najciekawszych Aquaparków na bu!garskim 
wybrze"u. Jest to idealna rozrywka dla ca!ej 
rodziny. Na jego terenie znajdziemy wiele 
zje"d"alni dla doros!ych i dla m!odzie"y. 
Na uwag# zas!uguje tak"e sekcja dla dzieci. 
Z aquaparku mog$ korzysta% Go&cie z hoteli 
w kompleksie Royal Club Victoria: Andalucia 
Beach, Atrium Beach Elenite, Royal Park 
Elenite, Villas Elenite. Jest to rozrywka, której 
nie mo"na przegapi%!  

AQUAPARK 
ATLANTIDA ATRIUM 

BEACH
ELENITE

ANDALUCIA 
BEACH

ROYAL 
PARK

ELENITE

VILLAS
ELENITE

ROYAL 
PARK

 

AQUAPARK
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2007 r., 
odnowiony w 2010 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, basen odkryty, aquapark 
„Atlantida” z 7 zje!d!alniami. 

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
le!aki.

POKOJE
W budynku g"ównym. Wyposa!one 
w klimatyzacj#, sejf, minilodówk#, TV, 
"azienk#, balkon lub taras.
Typy pokoi:
$ standardowe dla max 3 os.
$ apartamenty dla max 4 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja g"ówna i 3 à la carte oraz 
5 barów w kompleksie Royal Club.
All Inclusive 
$  %niadanie, obiad, kolacja,  przek&ski, lody
$ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  bu"garska, w"oska 
%ródziemnomorska. 

INTERNET
$  WiFi w lobby bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
$ pi"ka no!na, korty tenisowe
$   si"ownia, animacje, aerobik
$  minigolf,  kr#gle, tenis sto"owy, sporty wodne
$  centrum SPA, salon pi#kno%ci, "a'nia turecka
$ masa!, sauna, jacuzzi

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
$ polskoj#zyczny animator 2 0.06-13.09.20 
$  zaj#cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat, 

m.in.: zaj#cia plastyczne, zawody sportowe
$  miniklub wspólny dla Royal Club Victoria
$ plac zabaw: zje!d!alnie, brodzik
$ minilunaprk, hu%tawki
$ menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
$ "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

ATRIUM BEACH ELENITE
S!oneczny kompleks mo"e pochwali# si$ bajkowym aquaparkiem. 
Urozmaicony program animacji wprowadza wakacyjny klimat i%zapewnia 
rozrywk$ wszystkim go&ciom. W%czasie wakacji ka"dy z%przyjemno&ci' 
zrelaksuje si$ na sk'panej w%s!o(cu pla"y.
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Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si# z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Przyk&adowy pokój

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA)Y
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT
2. DZIECKO DO 5 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Elenite,  
9 km od S"onecznego Brzegu,  
15(km od Nessebar,  
45 km od lotniska w(Burgas.

Polskie
animacje

AQUAPARK ATLANTIDA

ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2004 r.  
Na terenie hotelu bary, restauracje, basen 
odkryty, aquapark „Atlantida” z 7 
zje!d!alniami.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
le!aki.

POKOJE
Wyposa!one w klimatyzacj", minilodówk", 
sejf, TV, #azienk", balkon.
Typy pokoi:
$ standardowe dla max 4 os.
$ studio dla max 5 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja g#ówna, 3 à la carte i 5 barów 
w kompleksie Royal Club.
All Inclusive
$  %niadanie, obiad, kolacja,  przek&ski, lody
$  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  bu#garska, w#oska 
%ródziemnomorska.

INTERNET
$  WiFi w lobby bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
$  korty tenisowe, squash, rzutki, pi#ka no!na
$  animacje, aerobik
$ si#ownia, masa!, #a'nia turecka
$  minigolf,  kr"gle,  sporty wodne
$  centrum SPA, salon pi"kno%ci, sauna

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
$ polskoj"zyczny animator 2 0.06-13.09.20 
$ zaj"cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat, 

m.in.: zaj"cia plastyczne, zawody sportowe
$  miniklub wspólny dla Royal Club Victoria
$ plac zabaw: zje!d!alnie, brodzik 
$ minilunapark, hu%tawki
$ menu i krzese#ka dla dzieci w restauracji
$ #ó!eczko dla dziecka do 2 lat

ROYAL PARK ELENITE
Hotel usytuowany jest w!odleg"o#ci krótkiego spaceru od miejscowo#ci 
Elenite, która jest niew$tpliw$ oaz$ spokoju. Go#cie mog$! korzysta%  
z!atrakcji pobliskiego aquaparku Atlantida, co stanowi niew$tpliwy atut 
wakacyjnego pobytu w!tym obiekcie. A!wszystko to w!otoczeniu ogrodu.
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Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si" z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost"pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Przyk&adowy pokój

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA)Y
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT
2. DZIECKO DO 5 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Elenite, 9 km od 
S#onecznego Brzegu,  
15(km od Nessebar,  
45 km od lotniska w(Burgas.

Polskie
animacje

AQUAPARK ATLANTIDA

ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1986 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, basen odkryty oraz 
aquapark „Atlantida” z 7 zje!d!alniami. 

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
le!aki.

POKOJE
W cz"#ci Villas. Wyposa!one w klimatyzacj", 
sejf, minibar, TV, $azienk", balkon, balkon 
francuski.
Typy pokoi:
% standardowe dla max 4 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja g$ówna i 3 à la carte oraz 
5 barów w kompleksie Royal Club
All Inclusive 
%  #niadanie, obiad, kolacja,  przek&ski, lody
%  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  bu$garska, w$oska, 
#ródziemnomorska.

INTERNET
%  WiFi w lobby bezp$atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
%  centrum SPA,  salon pi"kno#ci
%  si$ownia, masa!, sauna, $a'nia turecka
%  kr"gle, minigolf, korty tenisowe, pi$ka no!na
%    animacje, sporty wodne

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% polskoj"zyczny animator 2 0.06-13.09.20 
%  zaj"cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat, 

m.in.: zaj"cia plastyczne, zawody sportowe
%  miniklub wspólny dla Royal Club Victoria
% plac zabaw: zje!d!alnie, brodzik
% minilunapark, hu#tawki
% menu i krzese$ka dla dzieci w restauracji
% $ó!eczko dla dziecka do 2 lat

VILLAS ELENITE
Zlokalizowany przy pla!y, w"przestronnych willach otoczonych 
pi#kn$ zieleni$. Do niew$tpliwych zalet nale!y ciekawy wachlarz zaj#% 
sportowych i"rekreacyjnych, blisko&% aquaparku „Atlantida” oraz"animacje 
dla dzieci w"miniklubie"na terenie kompleksu Royal Club Victoria.
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  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA(Y
  ZJE(D(ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT
2. DZIECKO DO 5 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Elenite, 9 km od 
S$onecznego Brzegu,  
15)km od Nessebar,  
45 km od lotniska w)Burgas.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si" z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost"pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Przyk&adowy pokój

Polskie
animacje

AQUAPARK ATLANTIDA

ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2007 r., 
odnowiony w 2010 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, basen odkryty, aquapark 
„Atlantida” z 7 zje!d!alniami. 

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
le!aki.

POKOJE
Wyposa!one w klimatyzacj", sejf, 
minilodówk", TV, #azienk", balkon.
Typy pokoi:
$ standardowe dla max 4 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja g#ówna i 3 à la carte oraz 
5 barów w kompleksie Royal Club.
All Inclusive 
$  %niadanie, obiad, kolacja,  przek&ski, lody
$  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  bu#garska, w#oska, 
%ródziemnomorska.

INTERNET
$  WiFi w lobby bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
$  korty tenisowe, pi#ka no!na 
$  kr"gle, minigolf, squash, tenis sto#owy
$  animacje, sporty wodne
$  centrum SPA, masa!,  si#ownia
$  salon pi"kno%ci, sauna, #a'nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
$ polskoj"zyczny animator 2 0.06-13.09.20 
$  zaj"cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat, 

m.in.: zaj"cia plastyczne, zawody sportowe
$  miniklub wspólny dla Royal Club Victoria
$ plac zabaw: zje!d!alnie, brodzik
$ minilunapark, hu%tawki
$ menu i krzese#ka dla dzieci w restauracji
$ #ó!eczko dla dziecka do 2 lat

ANDALUCIA BEACH 
Rozleg!y hotel nale"#cy do kompleksu Royal Club Victoria. Obiekt oferuje 
wiele atrakcji dla najm!odszych, urozmaicony program animacji, zaj$cia 
w%miniklubie, aquapark, zje"d"alnie i%baseny dla dzieci, a wszystko to 
w%malowniczej scenerii morskiego krajobrazu.
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  ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA(Y  
  ZJE(D(ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT
2. DZIECKO DO 5 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Elenite, 9 km od 
S#onecznego Brzegu,  
15)km od Nessebar,  
45 km od lotniska w)Burgas.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si" z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost"pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Przyk&adowy pokój

Polskie
animacje

AQUAPARK ATLANTIDA

ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2004 r., 
odnowiony w 2013 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, sejf w recepcji, 2 baseny 
odkryte, pralnia. 

PLA!A
550 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, le!aki. Doj"cie do pla!y ulic#.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposa!one w klimatyza-
cj$, minibar, TV, %azienk$, balkon.
Typy pokoi:
&  standardowe dla max 3 os.
&  large dla max 4 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja g%ówna, bar.
All Inclusive 
&  "niadanie, obiad, kolacja,  lody, przek#ski
&  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
&  WiFi w lobby i pokojach p%atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
&  tenis sto%owy,  bilard , rzutki
& animacje
& salon pi$kno"ci
&  si%ownia, aerobik
&  masa!
& sauna

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
&  wydzielony basen dla dzieci
& plac zabaw
&  miniklub dla dzieci 4-12 lat
& animacje
&  krzese%ka w restauracji
&  %ó!eczko dla dziecka do 2 lat

IZOLA PARADISE
Kameralny hotel, który dzi!ki niewielkiej odleg"o#ci od centrum miasta 
stanowi idealn$ ofert! dla osób, które po dniu sp!dzonym nad hotelowym 
basenem lub nad morzem pragn$ skorzysta% z&bogatej oferty miejskich 
atrakcji, jakie oferuje centrum nadmorskiego kurortu S"oneczny Brzeg.
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Klient przed podpisaniem umowy zobowi#zany jest 
do zapoznania si$ z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Przyk&adowy pokój

  ALL INCLUSIVE b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
S%oneczny Brzeg,  
7 km od Nessebaru, 
30 km od lotniska.

ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2002 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, sejf w recepcji, sala 
konferencyjna, basen odkryty.

PLA!A
350 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Przej!cie przez ulic". Parasole, le#aki.

POKOJE
Wyposa#one w klimatyzacj", minibar, TV, 
$azienk", balkon.
Typy pokoi:
%  standardowe dla max 4 os.
% large dla max 4 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja g$ówna, 2 bary.
All Inclusive 
%  !niadanie, obiad, kolacja
%  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
%  WiFi w hotelu p$atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
%   bilard, tenis sto$owy
%  si$ownia
% sauna, $a&nia turecka, masa#, centrum SPA, 

 salon pi"kno!ci

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
%  wydzielony basen dla dzieci, plac zabaw
%  krzese$ka w restauracji
%  $ó#eczko dla dziecka do 2 lat

DIAMOND
Polecany rodzinom z!dzie"mi i!parom, które lubi# aktywnie sp$dza" 
czas. Wielbicielom wodnych szale%stw na pewno przypadnie do gustu 
niewielka odleg&o'" od publicznej, piaszczystej pla(y oraz jedynego 
w!S&onecznym Brzegu aquaparku.
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Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si" z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost"pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Przyk&adowy pokój

  ALL INCLUSIVE b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
S$oneczny Brzeg,  
30 km od lotniska.

ALL INCLUSIVE 

330 Wi$cej o!hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2001 r., 
odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, 2 baseny odkryte, 
4 zje!d!alnie wodne, sala konferencyjna. 

PLA!A
Przy pla!y, publiczna, piaszczysta. Parasole, 
le!aki. Doj"cie do pla!y przez promenad#.

POKOJE
W kilku budynkach. Wyposa!one w klimaty-
zacj#, minibar, sejf, TV, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, $azienk#, balkon lub taras.
Typy pokoi:
%  standardowe dla max 3 os.
%  rodzinne dla max 4 os.
% suity i apartamenty premium

WY!YWIENIE
 Restauracja g$ówna i 3 à la carte, 5 barów.
All Inclusive 
%  "niadanie, obiad, kolacja,  przek&ski
%  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  azjatycka, bu$garska, 
w$oska

INTERNET
%  WiFi w hotelu bezp$atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
%  si$ownia,  sporty wodne
%   muzyka na !ywo, animacje
% rzutki,  bilard, tenis sto$owy,  pi$ka no!na
%  salon pi#kno"ci, masa!, jacuzzi, sauna

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
%  zaj#cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat, 

m.in.: zaj#cia plastyczne, zawody sportowe
%  2 place zabaw,  brodzik, 2 zje!d!alnie wodne
%  mo!liwo"' wypo!yczenia wózka
%  krzese$ka dla dzieci w restauracji
%  $ó!eczko dla dziecka do 2 lat

DIT EVRIKA BEACH CLUB
Nowoczesny hotel zlokalizowany po!ród zieleni rozleg"ego ogrodu 
nad Morzem Czarnym w#pó"nocnej cz$!ci S"onecznego Brzegu. Hotel 
oferuje swoim Go!ciom ciekawy program animacyjny oraz bogaty wybór 
aktywno!ci rekreacyjno-sportowych.

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si# z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA)Y

  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS a

LOKALIZACJA: 
S$oneczny Brzeg,  
7 km od Nessebaru,  
35 km od lotniska w(Burgas.

ALL INCLUSIVE 

333333coralove lato Wi$cej o#hotelu na www.coraltravel.pl

B
U

&G
A

R
IA

 | 
S"

o
n

ec
zn

y 
B

rz
eg

KUBAN
Po!o"ony blisko pla"y i#centrum S!onecznego Brzegu hotel to doskona!e 
miejsce na rodzinne wakacje. Kompleks basenów oraz zje"d"alni wodnych 
zach$ca do wodnych szale%stw, a#atrakcyjna oferta sportowo-rekreacyjna 
nie pozwoli si$ nikomu nudzi&.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1973 r., 
odremontowany w 2008 r. oraz w 2017 r.
Na terenie hotelu restauracja, bary, baseny 
odkryte, 7 zje!d!alni wodnych, sejf 
w recepcji, pralnia.

PLA!A
150 m hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, le!aki, r"czniki. Doj#cie do pla!y 
ulic$.

POKOJE
W budynku g%ównym i skrzydle aneks. 
Wyposa!one w klimatyzacj", minibar, zestaw 
do parzenia kawy i herbaty, TV, %azienk", 
balkon.
Typy pokoi:
& standardowe dla max 3 os.
& superior dla max 4 os.
& junior suity dla max 4 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja, 5 barów.
All Inclusive 
& #niadanie, obiad, kolacja, przek$ski, lody
& lokalne napoje bez- i alkoholowe 
"niadanie i#obiadokolacja
Tylko $niadanie

INTERNET
&  WiFi w lobby i pokojach bezp%atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
& animacje, aerobik
& tenis sto%owy
& bilard
& rzutki
& si%ownia, masa!, centrum SPA, %a'nia 

turecka, sauna, jacuzzi

Z#MY"L% O#DZIECIACH
&  brodzik, plac zabaw
& animacje
& %ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk&adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi$zany jest 
do zapoznania si" z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost"pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
S%oneczny Brzeg,  
35 km od lotniska w(Burgas.

ALL INCLUSIVE 

332 Wi$cej o#hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 1960 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, sejf w recepcji, basen 
odkryty. 

PLA!A
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, le!aki. Doj"cie do pla!y ulic#.

POKOJE
Wyposa!one w klimatyzacj$, minibar, TV, 
%azienk$, balkon.
Typy pokoi:
&  standardowe dla max 2 os.
&  superior dla max 3 os.
& double promo dla max 4 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja, 2 bary.
"niadanie i#obiadokolacja
Tylko $niadanie

INTERNET
&  WiFi w lobby i pokojach bezp%atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
&  billard
& tenis sto%owy

Z#MY"L% O#DZIECIACH
&  brodzik
& krzese%ka dla dzieci w restauracji
& %ó!eczko dla dziecka do 2 lat

KALOFER 
Kalofer to rodzinny hotel po!o"ony w#S!onecznym Brzegu. Prowadzonym 
przez wielopokoleniow$ rodzin%, posiadaj$c$ równie" s!ynn$ w#Bu!garii 
winiarni%. Na uwag% zas!uguje familijny wystrój, grecki klimat oraz &wie"e 
ryby w#restauracji. 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi#zany jest 
do zapoznania si$ z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

Przyk&adowy pokój

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
2 km od centrum, 
S%onecznego Brzegu,  
28 km od lotniska.

335335coralove lato Wi%cej o#hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 3*, , otwarcie w 1978 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, basen, sejf w recepcji, sala 
konferencyjna.

PLA!A
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, le!aki. Doj"cie do pla!y ulic#.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposa!one w klimatyza-
cj$, minilodówk$, TV, %azienk$, balkon.
Typy pokoi:
&  standardowe dla max 4 os.
& standardowe z %ó!kiem pi$trowym dla max 

4 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja, bar.
AII Inclusive Light
&  "niadanie, obiad, kolacja, przek#ski
&  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
 "niadanie, obiadokolacja
Tylko #niadanie

INTERNET
&  WiFi w lobby bezp%atne
& WiFi w pokojach p%atne

AKTYWNIE I$ANIMACYJNIE
&  koszykówka
& siatkówka
&  pi%ka no!na
&  animacje

Z$MY"L% O$DZIECIACH
&  brodzik
&  plac zabaw
&  animacje
&  %ó!eczko dla dziecka do 2 lat

CONTINENTAL BLU
Hotel zlokalizowany w!znanym kurorcie S"oneczny Brzeg. Tylko 
kilkuminutowy spacer dzieli nas od pi#knej i!piaszczystej pla$y. Continental 
Blu z!pewno%ci& spodoba si# amatorom sportu, którzy b#d& mieli okazj# 
skorzysta' z!miniboiska do pi"ki no$nej czy koszykówki.
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Klient przed podpisaniem umowy zobowi#zany jest 
do zapoznania si$ z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE LIGHT

Przyk'adowy pokój

  ALL INCLUSIVE LIGHT
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W$HOTELU: 
1. DZIECKO DO 7 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
S%oneczny Brzeg,  
5 km od Nessebaru,  
30 km od lotniska.

334 Wi#cej o!hotelu na www.coraltravel.pl
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 WYKUTY W!SKALE KLASZTOR  
4 km od Z!otych Piasków, dziel" zwiedzaj"cych od majestatycznego 
klasztoru A"ad#a wykutego w#skale. Zobaczycie tu wystaw$ po%wi$con" 
klasztorowi, pozosta!o%ci samego monastyru oraz po!o&one nieopodal 
katakumby. Bia!e ska!y o#wysoko%ci 25 metrów idealnie kontrastuj" z#zie-
leni" tutejszych drzew rosn"cych dooko!a. Króciutka %cie&ka prowadzi do 
schodów, po których mo&na wspi"' si$ na dwa poziomy. Na pierwszym 
z#nich ogl"damy dawne mnisie cele, refektarz i#krypt$ z#bezimiennymi na-
grobkami, na których ludzie zostawiaj" monety. Za to na drugim poziomie 
znajduje si$ kaplica. Z#klasztorem zwi"zana jest legenda o#ukrytych w#oko-
licy skarbach, a#po ruinach kr"&y pono' pilnuj"cy ich mnich...

CUD NATURY
Oko!o 36 km od Z!otych Piasków znajdziecie, 
rze(bione przez tysi"ce lat przez Matk$ Natur$ 
fenomenalne kamienne figury, które zacho-
wa!y si$ po dzisiejsze czasy i#stanowi" s!ynn" 
bu!garsk" atrakcj$ w#tym regionie Riwiery 
Morza Czarnego. Kamienny Las, to unikal-
na miniaturowa piaszczysta pustynia us!ana 
kamiennymi kolumnami. Niektóre z#nich 
osi"gaj" wysoko%' nawet do 12 metrów, to 
znaczy ich widoczna cz$%', poniewa& okazuje 
si$, &e kolumny te si$gaj" do 100 m g!$boko-
%ci pod powierzchni" ziemi. Prócz kamien-
nych pos"gów, miniaturowa pustynia Pobitite 
Kamuni mo&e równie& pochwali' si$ specy-
ficzn" faun" i#flor". Jest ona równie& domem 
dla 21 gatunków ptaków, !"cznie 52 gatunków 
kr$gowców i#bezkr$gowców, 7 gatunków 
ssaków i#a& 240 gatunków ro%lin, a#w#tym 8 
pod ochron".

ulubione
miejsca

Morze Czarne

Balczik

Albena

Z!ote Piaski

Melia Grand Hermitage

Hotel Sunrise

Holiday Park

Doubletree By Hilton Varna
Dolce Vita

Boutique Spa Hotel Orchidea

"w. Konstantyn

Varna

VARNA

Z#OTE$PIASKI
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Z#OTE PIASKI

338 MELIA GRAND HERMITAGE 5 X X X 2-13

340 HOLIDAY PARK  4 X X 2-14

342 HOTEL SUNRISE 4 X X 2-13

343 DOUBLE TREE BY HILTON VARNA 4 X X 2-13

344 DOLCE VITA 4 X X

345 BOUTIQUE SPA HOTEL ORCHIDEA 4 X 2-13

337337coralove lato

Legenda g!osi, "e to w!a#nie w$Z!otych Piaskach 
piraci zakopali ogromn% ilo#& swych z!otych skarbów. 
Ziemia jednak si' zem#ci!a za ich czyny zmieniaj%c 
ich bogactwa w$cudowny piasek. 

 WAKACJE W!KOLORZE Z"OTA
!agodny klimat, kilometry szerokich 
pla" z#piaskiem mieni$cym si% od-
cieniami z&ota w#promieniach s&o'ca 
to tylko niektóre z#wielu atrakcji tego 
regionu. 
Z#ote Piaski oferuj$ dobr$ zabaw% 
dla wszystkich niezale"nie od wieku 
i#upodoba'. Przytulne restauracje, klu-
by i#tawerny z#widokiem na morze, ofe-
ruj$ znakomite bu&garskie dania i#wina, 
których koniecznie musisz skosztowa(, 
a#to wszystko przy akompaniamencie 
skocznej bu&garskiej muzyki. Dla fanów 
wodnych szale'stw polecamy park 
wodny Aquapoli. Na amatorów wod-
nych atrakcji czeka tu mi%dzy innymi 
300 m sztuczna rzeka Niagara, po 
której b%dziemy p&yn$( w#pontonach 
z#pr%dko)ci$ nawet 50 km na godzin%. 

Z!ote Piaski
KULTURA | ROZRYWKA | TRADYCJA
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, lodziarnia, bary, sale konferencyj-
ne, pralnia, zestaw do prasowania, basen 
kryty, 3 baseny odkryte, 4 zje!d!alnie wodne. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, le!aki i r#czniki. Doj$cie do pla!y 
ze skarpy schodami, przez ulic#.

POKOJE
Wyposa!one w klimatyzacj#, sejf, minibar, 
czajnik, TV, "azienk#, balkon.

Typy pokoi:
%  standardowe dla max. 4 os.
% level dla max. 4 os.
%  rodzinne dla max. 6 os.

WY!YWIENIE
 restauracje, 4 bary, lodziarnia.
All Inclusive 
%  $niadanie, obiad, kolacja,  przek&ski, lody
%  wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
%  WiFi w lobby i pokojach bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
%  siatkówka, tenis sto"owy, rzutki, bilard
% si"ownia, aerobik
%  animacje,  dyskoteka
%  centrum SPA, salon pi#kno$ci
% masa!, sauna, jacuzzi, "a'nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
%  brodzik,  zje!dzalnia wodna
% plac zabaw
% park linowy
%  zaj#cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
%  SPA dla dzieci
%  "ó!eczko dla dziecka do 2 lat
%  menu i krzese"ka dla dzieci w restauracjach

ALL INCLUSIVE 

Przyk%adowy pokój

MELIA GRAND HERMITAGE
Luksusowy hotel po!o"ony przy publicznej, piaszczystej pla"y. Dzi#ki 
wysokiej jako$ci us!ugom, doskona!ym warunkom wypoczynku 
po!%czonego z&relaksem, odnow% biologiczn% oraz ciekawej ofercie atrakcji 
dla dzieci, pobyt spe!ni oczekiwania najbardziej wymagaj%cych Go$ci.

  ALL INCLUSIVE 
  ZJE(D(ALNIE
  WIFI GRATIS 
  SPA DLA DZIECI 
  POKOJE DLA 6 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Z"ote Piaski,  
30 km od lotniska w)Varnie.

SPA DLA DZIECI

338 Wi#cej o&hotelu na www.coraltravel.pl
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Przyk!adowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2004 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, basen, sejf w recepcji.

PLA"A
350 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, le!aki.

POKOJE
W budynku g"ównym. Wyposa!one w klima-
tyzacj#, TV, minilodówk#, "azienk#, balkon.
Typy pokoi:
$ double dla max 3 os.
$ double large dla max 4 os.

WY"YWIENIE
 2 restauracje, 2 bary.
All Inclusive 
$  %niadanie, obiad, kolacja, lody, light lunch 
$ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
$  WiFi w lobby i pokojach bezp"atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
$  boisko multisportowe, animacje
$ sauna, SPA, si"ownia, masa!
$ kort tenisowy

Z#MY$L% O#DZIECIACH
$ polskoj#zyczny animator 2 0.06-11.09.20 
$  zaj#cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat, 

m.in.: zaj#cia plastyczne, zawody sportowe
$ plac zabaw, brodzik, minidisco
$ menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
$ "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

HOLIDAY PARK
Hotel po!o"ony jest w#spokojnej cz$%ci miasta w#zielonym i#zadbanym 
ogrodzie. Kilku minutowy spacer dzieli nas od d!ugiej i#piaszczystej pla"y. 
Hotel ch$tnie przyjmie rodziny z#dzie&mi, dla których przygotowano 
zaj$cia w#miniklubie, brodzik a#tak"e plac zabaw. B
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  ALL INCLUSIVE 
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT a

LOKALIZACJA: 
Z"ote Piaski,  
30 km od lotniska.Polskie

animacje

340 Wi$cej o#hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2011 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, sejf 
w recepcji, pralnia, 2 baseny odkryte, basen 
kryty.

PLA!A
450 m hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, le!aki i r"czniki. Doj#cie do pla!y 
przez ulic". 

POKOJE
W o#miopi"trowym budynku. Wyposa!one 
s$ w klimatyzacj", sejf, minibar, TV, %azienk", 
balkon. 
Typy pokoi:
&  standardowe
& rodzinne

WY!YWIENIE
 Restauracja g%ówna, restauracja kameralna, 
4 bary.
All Inclusive 
&  #niadanie, obiad, kolacja,  przek$ski
& wybrane lokalne i importowane napoje 

bezalkoholowe i alkoholowe

INTERNET
&  WiFi w lobby i pokojach bezp%atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
&  tenis sto%owy, rzutki, bilard
& si%ownia, sauna, %a'nia turecka
& boisko multisportowe, kort tenisowy
& animacje, dyskoteka
& centrum SPA, masa!, jacuzzi

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& brodzik, plac zabaw
& zaj"cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
& %ó!eczko dla dziecka do 2 lat
& krzese%ka dla dzieci w restauracjach
& opiekunka

DOUBLE TREE BY HILTON VARNA 
Elegancki i!ca"kowicie wyremontowany hotel "#czy w!sobie doskona"e 
warunki do pe"nego wypoczynku oraz blisko$% centrum resortu 
i!doskona"ych zabiegów odnowy biologicznej, oferowanych przez 
centrum Spa, jedno z!najwi&kszych w!tym regionie. 

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi$zany jest 
do zapoznania si" z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost"pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE   WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
Z%ote Piaski,  
30 km od lotniska w(Varnie.

ALL INCLUSIVE 

W HOTELU HELIOS SPA
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sejf w recepcji, pralnia, sala 
konferencyjna, basen kryty, 4 baseny odkryte. 

PLA!A
300 m od hotelu, prywatna, piaszczysta. 
Parasole, le!aki. Do pla!y kursuje bus 
hotelowy.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposa!one w klimatyza-
cj", TV, minilodówk", sejf, #azienk", balkon 
lub taras.
Typy pokoi:
$ twin dla max 3 os.
$ twin superior dla max 3 os.
$ twin premium
$ standardowe dla max 3 os.

WY!YWIENIE
 Restauracja g#ówna, restauracja a la carte, 
bary.
All Inclusive 
$ %niadanie, obiad, kolacja, przek&ski, lody
$ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
$  WiFi w lobby i pokojach bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
$  si#ownia, aerobik, jacuzzi, masa!
$ kort tenisowy, tenis sto#owy, rzutki, bilard
$ siatkówka
$ animacje, dzienne i wieczorne programy 

rozrywkowe
$ centrum SPA, #a!nia turecka, sauna

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
$  animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
$ brodzik, plac zabaw
$ #ó!eczko dla dziecka do 2 lat
$ krzese#ko dla dzieci w restauracji

HOTEL SUNRISE
Obiekt znajduje si! niedaleko od pla"y w#Z$otych Piaskach oraz od 
centrum miasta, które s$ynie z#bogatej oferty rozrywek nocnych. Go%cie 
maj& dost!p do szeregu atrakcji i#zaj!' sportowo-rekreacyjnych, zespó$ 
animacyjny zadba o#dobry nastrój dzieci i#doros$ych.

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si" z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost"pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Z#ote Piaski,  
ok. 300 m od centrum,  
ok. 24 km od lotniska w'Varnie. 

ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2007 r.  
Na terenie hotelu restauracja, bary, basen 
odkryty, basen kryty, sala konferencyjna, 
pralnia, sejf w recepcji.

PLA!A
900 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, le!aki . Doj"cie do pla!y ulic#.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposa!one w klimatyza-
cj$, TV, sejf, minibar, %azienk$, balkon. 
Typy pokoi:
&  standardowe
& economy
& junior suity

WY!YWIENIE
 Restauracja, 3 bary.
"niadanie i#obiadokolacja 

INTERNET
&  WiFi w lobby bezp%atne
&  WiFi w pokojach p%atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
& si%ownia
& centrum SPA

Z#MY"L$ O#DZIECIACH
& brodzik
& krzese%ko dla dziecka w restauracji
& %ó!eczko dla dziecka do 2 lat 

BOUTIQUE SPA  
HOTEL ORCHIDEA 

Ma!y hotel na uboczu Z!otych Piasków. Dzi"ki czemu zaznamy tu du#o 
spokoju i$relaksu. Polecamy basen na %wie#ym powietrzu a$tak#e ma!e 
centrum odnowy biologicznej. Od pi"knej pla#y dzieli kilkuminutowy spacer. 

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi#zany jest 
do zapoznania si$ z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  WIFI GRATIS b
GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Z%ote Piaski,  
1 km od centrum miasta,  
20 km od lotniska w'Varnie.

345345coralove lato Wi"cej o$hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2011 r.  
Na terenie hotelu restauracje, bary, sala 
konferencyjna, basen kryty, 2 baseny 
odkryte. 

PLA!A
200 m od hotelu, piaszczysta. Parasole, 
le!aki, r"czniki. Doj#cie przez ulic" lub 
busem hotelowym. Na pla!y bar z napojami.

POKOJE
W o#miopi"trowym budynku g$ównym. 
Wyposa!one w klimatyzacj", sejf, minibar, 
czajnik, TV, $azienk", balkon lub taras.
Typy pokoi:
% standardowe
% superior
% rodzinne

WY!YWIENIE
Restauracja g$ówna, restauracje tematycz-
ne, bary.
All Inclusive 
% #niadanie,obiad, kolacja, przek&ski
% wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  bu$garska, azjatycka.

INTERNET
%  WiFi w lobby i pokojach bezp$atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
%  si$ownia
% tenis sto$owy, rzutki, boccia, pi$ka no!na
% animacje 
% salon pi"kno#ci, centrum SPA, masa!, 

sauna, jacuzzi
% sporty wodne, siatkówka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
%  brodzik, plac zabaw
% mini aquapark dla dzieci 3-14 lat
% zaj"cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat

DOLCE VITA 
Hotel oferuje komfortowy wypoczynek w!centrum popularnego 
nadmorskiego kurortu. Wyró"nia si# nowoczesn$ aran"acj$ wn#trza 
oraz profesjonaln$ obs%ug$ go&ci. Na najm%odszych czekaj$ zaj#cia 
w!miniklubie, brodzik, plac zabaw. 

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si" z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost"pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE   WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
800 m od centrum Z$otych Piasków,  
30 km od mi"dzynarodowego lotniska w'Varnie.

ALL INCLUSIVE 
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Hiszpania jest niczym wakacyjne marzenie.  
Kusi turkusem morza, zachwyca architektur!, 
urzeka ognistym flamenco i"radosn! fiest!. 
Uwodzi pachn!c! kuchni! i"piaszczystymi 
pla#ami. Hiszpanii nie da si$ nie kocha%,  
bo ona jest po"prostu boska.

Hiszpania
Bajeczna kraina
KATALONIA | BARCELONA | COSTA BRAVA

ANDALUZJA

KASTYLIA-LA MANCHA

MADRYT

MURCJA

ESTREMADURA

GALICJA

ASTURIA
KANTABRIA

KASTYLIA-LEON

KRAJ 
BAZKÓW

NAWARRA

LA RIOJA

KATALONIA

WALENCJA

ARAGONIA

Algeria

Majorka

Minorka

Ibiza

Po
rt

ug
al

ia

Francja

Sevilla

Cordoba

Santiago de
Compostela

Malaga

Kartagina

Alicante

Walencja

San Sebastian

ZaragozaValladolid

Barcelona

GIBLARTAR

MORZE !RÓDZIEMNE

MORZE ALBORA"SKIE

MORZE IBERYJSKIE

Lizbona

Madryt

Costa del Sol

Costa de Almeria

Costa Calida

Costa Blanca

Costa del Azahar

Costa Dorada

Costa Maresne

Costa Brava

Costa de Valencia

Lanzarote

Fuertaventura
Gran Canaria

Teneryfa

miesi!c V VI VII VIII IX X

"rednia temperatura  
powietrza w#dzie$

26° 28° 28° 29° 27° 26°

"rednia temperatura wody 20° 21° 22° 23° 23° 23°

liczba godzin s%onecznych 8 9 9 9 8 7

Powody, aby odwiedzi! Hiszpani"
�z Liczne zabytki staro#ytne i"&redniowieczne
�z 'wi$ta i"festiwale pokazuj!ce lokalny klimat
�z Wy&mienita hiszpa(ska kuchnia i"wyborne wina
�z Ciep)y klimat oraz malownicze pla#e
�z Znakomicie rozwini$ta infrastruktura turystyczna

�z Czas przelotu: ok. 3 godz.
�z Czas: taki sam jak w!Polsce
�z Op#ata turystyczna: obowi"zuje (Katalonia)
�z Waluta: euro
�z Wiza: nie jest wymagana
�z Religia: 73% Hiszpanów to katolicy

DOBRZE WIEDZIE!

347347coralove lato
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Hiszpanie potrafi! ka"dego zarazi# mi$o%ci! do zabawy.

Najs!ynniejsze fiesty
W!ród odbywaj"cych si# w$Hiszpanii 
fiest jest kilka znanych na ca%ym !wie-
cie. To widowiska, na które przybywaj" 
specjalnie t%umy turystów. Nale&" do 
nich: odbywaj"ca si# w$Walencji parada 
wielkich rze'b z$papier mâché wype%-
nionych sztucznymi ogniami, zwanych 
fallas, które po wybiciu pó%nocy zostaj" 
uroczy!cie spalone; wielkanocne wie-
lobarwne procesje w$Sewilli, Maladze, 
Murcji i$Valladolid organizowane przez 
religijne bractwa, podczas których 
zakapturzone postacie nios" ogrom-
ne pasos, czyli platformy z$figurami 
przedstawiaj"cymi sceny pasyjne, La 
Tomatina w$Buñol niedaleko Walencji, 
gonitwy byków w$Pampelunie, czy 
pokazy ludzkich piramid w$Tarragonie. 
Wa&ne, by wszystkiemu towarzyszy%o 
ambiente, czyli odpowiednia atmosfe-
ra, poniewa& im jest lepsza, tym atrak-
cyjniejsze !wi#to i$miasto, które warto 
poleci( innym.

Go"cinno"# i$niebo tapas
Znajomo!( terminu ambiente sprawdza 
si# i$w$dzie) powszedni, gdy chcecie 
poczu( atmosfer# wieczornych spotka) 
Hiszpanów. Je!li wi#c w$letni wieczór 
us%yszycie intensywny gwar, po czym 
zobaczycie wype%niaj"cy knajpk# i$wyle-
waj"cy si# na$ulic#, faluj"cy t%um, który 
w$przerwach rozmów przegryza ma%e 
co nieco, popijaj"c winem, to znaczy &e 
trafili!cie we w%a!ciwe miejsce. I$cho( 
mo&e si# wydawa(, &e w$lokalu nie 
wci!nie si# ju& szpilki, a$w$najlepszym 
przypadku nikt nas nie zauwa&y – nic 
bardziej mylnego. Znajdzie si# dla was 
miejsce i$zostaniecie obs%u&eni niczym 
najwa&niejsi go!cie. A$to towarzyskie 
niebo, do którego w%a!nie trafili!cie, 
to$bar z$przek"skami tapas (w$Kraju 
Basków nazywa si# je pinchos) – jeden 
z$g%ównych filarów towarzyskiego &ycia 
Hiszpanów. Im$cia!niej i$g%o!niej, tym 
lepiej – znaczy, &e$ludzie czuj" si# tu 
swobodnie.

Wakacyjne suweniry
Drobiazg z$mozaiko-
wym motywem jest 
ulubionym podarun-
kiem z$Hiszpanii

349349coralove lato

Gdyby!my mieli opisa" Hiszpani# jednym s$owem, 
brzmia$oby ono FIESTA!

Hiszpa!skie puzzle
Hiszpania to jeden z!najwi"kszych i!najbardziej zró#nicowanych geograficznie i!et-
nicznie krajów w!Europie. Rzec by mo#na – misternie u$o#one puzzle, gdzie ka#dy 
fragment to oddzielna kraina z!odmienn% histori%, kultur%, zwyczajami, stylem 
#ycia, dialektem (a!czasem nawet j"zykiem). Kraj tak zró#nicowany, #e bodaj jako 
jedyny w!Europie ma hymn narodowy bez s$ów, bo decydenci od lat nie potrafi% 
wypracowa& wspólnego stanowiska w!sprawie ich formy i!tre'ci. Zostawmy jednak 
to, co dzieli i!zajmijmy si" tym, co $%czy tak ró#nych ludzi na co dzie( dumnie 
nazywaj%cych si" Hiszpanami. A!jest tym bez w%tpienia mi$o'& do!fiesty, czyli 'wi"-
towania dos$ownie ka#dej okazji.

"ycie to-
warzyskie 
w Hiszpanii 
kwitnie na 
ulicy, w ba-
rach tapas, 
na pla#y,  
w domu… 
wsz"dzie 

#wi$to w%ka&dym  
miasteczku…
Nawet najmniejsza miejsco-
wo'& przynajmniej raz w!roku 
znajduje czas, by zorganizowa& 
'wi"to ku czci swego patrona, 
konkretnej rzeczy lub zaj"cia, 
z!których s$ynie. I!oto w!mgnie-
niu oka g$ówna ulica miasta 
staje si" miejscem barwnej 
parady lub procesji. Zwyk$y 
parking zamienia si" w!wielk% 
sal", na której przy pojemnych 
sto$ach biesiadnych miejscowi 
i!przyjezdni wspólnie delektuj% 
si" specja$ami regionalnej kuch-
ni i!napitkami, a!na skleconej 
w!ekspresowym tempie, ale 
solidnej scenie swoje talenty 
prezentuj% arty'ci amatorzy – 
od ta(cz%cych flamenco uczen-
nic, po lokalne ko$o gospody( 
'piewaj%ce pi"knie stare ludowe 
przy'piewki.
Im wi"kszy panuje przy tym 
rozgardiasz i!podniecenie, tym 
lepiej, bo to przecie# oznaki 
dobrej zabawy. A!dla Hiszpa-
nów wrzawa i!liczba go'ci na 
takich specjalnych imprezach, 
czy w!miejscowych lokalach, to 
rzecz niezwykle wa#na. 

… i%o%ka&dej porze
I!tu rada praktyczna. Warto cho& raz zaliczy& hiszpa(skie 'wi"to i!wie(cz%cy je festyn 
po$%czony najcz"'ciej z!wielk% biesiad%. Najwi"ksze odbywaj% si" g$ównie w!)wi"to 
Trzech Króli, w!karnawale, w!Wielki Tydzie(, pierwsze dni maja, Bo#e Cia$o, noc 'wi"-
toja(sk% i!w!)wi"to Wniebowzi"cia NMP. A!potem warto porówna& je z!ma$ymi, ale 
emanuj%cymi wi"ksz% rado'ci% i!szczero'ci% festynami w!miasteczkach na prowincji.

LUDZIE | HISTORIA | TRADYCJA | OBYCZAJE

Szcz!"cie po hiszpa(sku

Rytm flamenco nadaj%  
hiszpa(skie kastaniety. 

Sk%pane w s$o&cu pla'e, b$#kit morza  
i oceanu, górskie szczyty, kipi%ce 'yciem miasta,  

ale te' wioski, gdzie czas wci%' leniwie p$ynie.  
Czas wi#c wybra" si# tu na wakacje i zagubi" 

gdzie!(mi#dzy sjest% a fiest%.
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Iberyjska magia lata
Zami!owanie do "wi#towania i$fiesty 
to znak rozpoznawczy Hiszpanów. 
%wi#ta obchodzone s& zawsze weso!o, 
g!o"no i$publicznie. Podczas fiesty na 
ulicach zabrakn&' nie mo(e ognistego 
flamenco. To prawdziwa sztuka! Ide-
alne po!&czenie muzyki, kastanietów, 
zmys!owo faluj&cych falban, sukien, 
trzepotu wachlarzy oraz zjawiskowej 
urody tutejszych kobiet z$ich gor&cym 
ta)cem i$ognistym temperamentem. 
To naprawd# robi wra(anie!

S!awni Hiszpanie
Pablo Picasso to jeden z$najbardziej 
uznanych i$ekstrawaganckich hiszpa)-
skich artystów mocno doceniany jesz-
cze za (ycia. O$swojej twórczo"ci zwyk! 
mawia', (e „Chodzi mi zawsze tylko 
o$to, (eby wyrazi' wszystko, co chc#. 
Nie szukam nowych form, ja je znajduj#” 
Salvador Dali najs!awniejszy hiszpa)ski 
surrealista, prze"miewca i$kontrower-
syjny artysta, który zawojowa! "wiat 
swoj& nietuzinkow& twórczo"ci&.
Antonio Banderas aktor znany z$fil-
mów akcji, dzi#ki urodzie po!udniowca 
odniós! spektakularny sukces w$Hol-
lywood. Penelope Cruz aktorka i$diva 
Pedro Almodovara, który odkry! j& dla 
"wiata filmu. Antonio Gaudi najbardziej 
genialna posta' architektury i$kultury 
hiszpa)skiej.

Suweniry z"wakacji
Któ( nie chcia!by cho' odrobin# 
wakacyjnej Hiszpanii zabra' ze sob& 
do domu? W$tej roli "wietnie sprawdzi 
si# przepi#kna ceramika, bo !yk kawy 
z$hiszpa)skiej porcelany z$pewno"ci& 
pobudzi nas do (ycia kiedy za oknem 
nie b#dzie ju( tak s!onecznie. Sklepy 
z$pami&tkami i$straganowe stoiska ko-
chaj& Gaudiego i$wprost uginaj& si# od 
towaru. Wype!nione po brzegi minia-
turkami najpi#kniejszych hiszpa)skich 
budowli, figurkami byków, jaszczurek, 
magnesami na lodówk# czy brelocz-
kami z$motywem barwnej mozaiki s& 
ulubionym drobiazgiem z$Hiszpanii. 
Du(ym powodzeniem w"ród turystów 
ciesz& si# koronkowe wachlarze b#d&ce 
symbolem Hiszpanii i$kastaniety, które 
kupimy niemal wsz#dzie. Kulinarn& 
pami&tk& numer jeden b#dzie oliwa 
z$oliwek, ale nie mo(na  
zapomnie' te( 
o$butelce owo-
cowej sangrii 
czy s!odkiego, 
aromatycznego 
wina z$po-
mara)czy.

TANIEC KULTURA | TRADYCJA

HISZPANIA

CZY WIECIE, #E...

�z Sagrada Familia budowana jest od ponad 130 lat, a$jej 
zako)czenie przewiduje si# na rok 2026.
�z G!ow& pa)stwa jest król, najwy(szy reprezentant, symbol 
jedno"ci i$trwa!o"ci pa)stwa.
�z Korrida, flamenco, bitwy na pomidory, biegi przed bykami, 
fiesty i$muzea pe!ne arcydzie! z$ca!ego "wiata wpisane 
zosta!y na presti(ow& list# UNESCO.
�z Ciekaw& tradycj& w$Hiszpanii jest jedzenie 12 winogron, aby 
Nowy Rok przyniós! im szcz#"cie. 
�z Hiszpa)ski jest j#zykiem urz#dowym w$23 krajach "wiata, 
porozumiewa si# nim oko!o 328 milionów ludzi.
�z Hiszpania nie bra!a udzia!u w$Wojnach %wiatowych XX wieku.
�z Logo Chupa-Chups zaprojektowa! katalo)ski malarz 
surrealistyczny Salvador Dalí.

351351coralove lato

Tak smakuje  
Hiszpania
Hiszpanie s! mistrzami celebrowania 
chwili, a"sjesta jest doskona#! ku temu 
okazj!. S#oneczny taras, wyborne wino 
w"d#oni, aromatyczna paella na stole, do 
tego smaczne przek!ski tapas, g#o$na 
muzyka i"tak hiszpa%ska rado$& 'ycia trwa 
w"najlepsze ka'dego dnia.

Hiszpa!ski street food
W"Hiszpanii na kulinarne pokusy natknie-
my si( na ka'dym rogu ulicy. Skuszeni 
zapachem $wie'ych warzyw i"unosz!c! 
si( nut! aromatu dobrze doprawionych 
owoców morza posmakujemy najlep-
szych potraw prosto z"ulicznej kuchni.
Tapas ma#e przek!ski podawane na nie-
wielkich talerzykach. Najcz($ciej serwuje 
si( kawa#ki hiszpa%skich szynek, ostre 
kie#baski, oliwki, sery lub o$miorniczki. 
Nieodzownym elementem hiszpa%skiej 
kuchni s! pikantne kie"baski chorizo 
wytworzone z"wieprzowiny z"dodatkiem 

suszonej papryki, czosnku, zió# i"przy-
praw. Churros con chocolate to popu-
larne hiszpa%skie $niadanie na s#odko, 
ale churros sprawdza si( te' jako uliczny, 
gor!cy przysmak. Gazpacho uwielbiana 
przez wszystkich zimna zupa warzyw-
na z"chlebem, g#ównie pomidorowa, 
z"dodatkiem oliwy, czosnku, ogórka 
i"przypraw. Znakomita na gor!ce, letnie 
dni. Paella to potrawa na bazie ry'u 
z"dodatkami z"zielonych warzyw, mi(sa, 
owoców morza, $limaków, fasoli, oliwy 
a"nawet szafranu. Obowi!zkowo nale'y 
posmakowa& pysznej hiszpa%skiej kawy. 
Nigdzie indziej nie posiada ona takiego 

smaku i"aromatu jak tutaj. A"to za spraw! 
precyzyjnie wyselekcjonowanych ziaren, 
ale tak'e niepowtarzalnej atmosfery tu-
tejszych kawiarenek w"w!skich uliczkach. 
Hiszpanie lubi! popija& kaw( cz(sto ale 
za to ma#!, mocn! i"aromatyczn!. A"je$li 
czasu na rozkoszowanie brakuje, to warto 
wypi& j! nawet stoj!c gdzie$ przy barze 
i"wtedy najlepszym wyborem b(dzie 
„cortado”. Wino na stole nikogo nie dziwi, 
przy ulicznych barach i"ogródkach nie 
mo'e zabrakn!& dzbana sangrii z"lodem 
i"kawa#kami $wie'ych owoców, $wietnie 
gasi pragnienie i"nie wp#ywa negatywnie 
na trze)wo$& umys#u.

KULTURA | KUCHNIA | TRADYCJA

Tapas"to ma#e 
przek!ski serwo-
wane w"lokalnych 
barach, kusz! 
smakiem i"wy-
gl!dem, kojarz! 
si( z"rado$ci! 
i"hiszpa%skich 
s#o%cem.

Sangria"to tradycyjny, 
hiszpa%ski napój  
alkoholowy przy-
rz!dzany na bazie 
czerwonego wina 
z"dodatkiem owoców, 
soków i"przypraw.
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HISZPANIA

dr!, staro"ytny amfiteatr oraz imponuj!cy 
dwupi#trowy akwedukt rzymski nieopo-
dal miasta. Trudno znale$% drugie takie 
miejsce na ca&ym Pó&wyspie Iberyjskim.

BARCELONA to majestatyczne, bajkowe 
miasto Gaudiego, które uwodzi nietu-
zinkow! architektur! i'zieleni! parków 
przemieszan! z'b&#kitem morza. Ko(ció& 
Sagrada Familia - dzie&o "ycia artysty sta&a 
si# symbolem miasta i'ca&ej Hiszpanii. Ten 
genialny architekt wykorzysta& w&asne 
pomys&y i'rozwi!zania architektoniczne, 
które &!czy&y w'sobie elementy secesji 
i'katalo)skiego modernizmu. Gaudi wielo-
krotnie modyfikowa& projekt tak"e w'trak-
cie budowy, ka"dy element mia& by% wy-
j!tkowy i'oryginalny. *wi!tynia nie zosta&a 
jednak uko)czona za "ycia twórcy, co 

wi#cej jej budowa nadal trwa i'czyni j! jed-
nym z'najd&u"ej budowanych obiektów na 
(wiecie! Barcelona jest pe&na urokliwych 
zau&ków i'zabytkowych budowli z'najs&yn-
niejsz! ulic! Las Ramblas wype&nion! ca&! 
dob# atmosfer! gwaru i'zabawy. Miasto 
to tak"e wielki port morski i'lotniczy oraz 
centrum footbolu z'najwi#kszym obiektem 
sportowym Europy'Camp Nou, który dla 
prawdziwych kibiców znaczy du"o wi#cej 
ni" tylko stadion. 

COSTA BRAVA niezwykle popularna 
cz#(% Katalonii nazywana ,,dzikim wy-
brze"em’’ z'uwagi na charakterystyczn! 
poszarpan! lini# brzegow! z'malowni-
czymi zatokami i'skalnymi urwiskami. 
Liczne nadmorskie miasteczka rozsiane na 
d&ugo(ci 200 km bajkowych pla" nieustan-

nie zapraszaj! do smakowania wakacyjnej 
atmosfery. Miejscowo(% Lloret de Mar 
z'powodzeniem mo"na potraktowa% jako 
przystanek „impreza”. To tu nie tylko w'ryt-
mie flamenco mo"na si# bawi% do bia&ego 
rana. Dla poszukuj!cych spokoju Costa 
Brava ma tak"e bardzo wiele do zaofe-
rowania, malowniczo po&o"one rybackie 
wioski czy oddychaj!ce (redniowieczn! hi-
stori! roma)skie miasteczka. Tossa de Mar 
zwane „B&#kitnym Rajem” niegdy( znane 
z'corridy, mo"e pochwali% si# fortyfika-
cj! obronn! z'XII'wieku i'(redniowieczn! 
starówk! Vila Vella uznan! za jedn! z'naj-
pi#kniejszych w'Hiszpanii. Chlub! Blanes 
i'Santa Susana s! d&ugie piaszczyste pla"e 
i'roz&o"yste palmy, w'cieniu których pach-
n!ca paella i'sangria smakuj! wy(mienicie. 
Najlepiej Sami si# o'tym przekonajcie!

TARRAGONACOSTA BRAVA

 WYLOTY:
Warszawa, Katowice, Pozna!, Gda!sk

Hiszpania jest w!istocie pi"k-
na w!swej ró#norodno$ci. Ki-
lometry pla#, urokliwe zatoki, 
b%"kit morza, magia architek-
tury i!wszechobecna rado$& 
#ycia sprawiaj', #e Hiszpania 
ka#dego roku uwodzi tury-
stów. Wczasy w!Hiszpanii 
to tak#e spotkanie z!histori' 
zapisan' w!skarbach architek-
tury i!sztuki.

353353coralove lato

KATALONIA to per!a hiszpa"skiego 
wybrze#a, kusi malowniczymi pla#ami, 
zachwyca nietuzinkowymi krajobrazami 
i$przyci%ga &ródziemnomorsk% atmos-
fer% nieko"cz%cej si' fiesty. To swoista 
enklawa kulturowa Hiszpanii, od wieków 
otwarta na wp!ywy innych cywilizacji. 
Roma"ska sztuka &redniowieczna z$ko-
&cio!ami i$klasztorami, które s% wizytówk% 
pó!nocy sta!a si' inspiracj% dla artystów 
z$XX wieku takich jak Antonio Gaudi, 
Salvador Dali i$Pablo Picasso. Katalonia 
sk!ada si' z$4 zró#nicowanych prowincji: 
Barcelona, Girona, Llerida i$Tarragona. 
Mieszka"cy lubi% podkre&la( swoj% auto-
nomi' i$odmienno&( kulturow%. Z$dum% 
pos!uguj% si' j'zykiem katalo"skim oraz 
hucznie obchodz% lokalne &wi'ta. 
Barcelona to ukochane miasto Gaudie-

go, gdzie na ka#dym kroku spotkamy 
niezwyk!e dzie!a i$fantazyjne formy 
tego najs!ynniejszego architekta. Giron' 
szczególnie upodoba! sobie Salvador 
Dali jeden z$najbardziej kontrowersyjnych 
artystów ubieg!ego stulecia. W$niewielkim 
miasteczku Figueres, znajduje si' Teatr 
i$Muzeum malarza, którego fasada ozdo-
biona jest ogromnymi jajkami, stanowi%ce 
symbol #ycia.

GIRONA niezwykle klimatyczna urzeka 
turystów ju# od wielu lat. P!yn%ca przez 
miasto rzeka Onyar przecina je praktycz-
nie w$po!owie, a$po!o#one nad ni% kolo-
rowe domy s% wizytówk% miejscowo&ci. 
Spacer w%skimi uliczkami starego miasta 
Forca Vella b'dzie jak podró# w$czasie... 
do epoki &redniowiecza. Do najwi'kszych 

atrakcji miasta zalicza si' równie# Plac Kata-
lo"ski, po!o#ony nietypowo, bo na szerokim 
mo&cie nad rzek%, gotycka katedra i$mury 
miejskie wzniesione w$czasach rzymskich. 
Mieszka"cy Girony s!yn% z$umi!owania 
do dobrej zabawy, dla tego w$mie&cie 
nie brak przeró#nych festynów, festiwali 
i$imprez kulturalnych, których w$ci%gu 
roku jest naprawd' wiele.

TARRAGONA to prawdziwa skarbnica 
archeologii i$wiekowa historia na ka#-
dym kroku. S!ynie przede wszystkim 
z$licznych, bardzo dobrze zachowanych 
zabytków z$okresu rzymskiego, rozsia-
nych po ca!ym mie&cie. Liczne &lady 
staro#ytno&ci potwierdzaj% wspania!% 
przesz!o&( Hiszpanii. Sercem miasta jest 
&redniowieczna starówka z$pi'kn% kate-

Kraina fiesty,  
sjesty i$rado&ci
Lato w rytmach flamenco

GIRONA

BARCELONA

KATALONIA
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s!ynny Teatr-Muzeum Salvadora Dalego w"jego 
rodzinnym mie#cie Figueras. Po drodze zwie-
dzisz #redniowieczn$ Giron%: gotyck$ katedr$, 
s!ynn$ dzielnic% &ydowsk$ El Call i"fragmenty 
pot%&nych murów obronnych. Mosty nad rzek$ 
Onyar oraz starówka to doskona!e miejsce na 
pami$tkowe zdj%cie z"wakacji.

TURNIEJ RYCERSKI
Wieczorna wycieczka, która umo&liwi podró& 
w"czasie do epoki #redniowiecza i"zwiedze-
nie zamku w"Torderze. Podczas oficjalnego 
przyj%cia przez hrabiostwo z"Valltordera 
w"Sali Tronowej zostaniesz sfotografowany. 
Nast%pnie s!u&ba zaprowadzi Ci% do Wielkiej 
Sali Turniejów, gdzie rozpocznie si% uroczysta 
kolacja. Stylowa kolacja odbywa si% bez u&ycia 
sztu'ców. Zaopiekuje si% Tob$ obs!uga w"au-
tentycznych kostiumach z"epoki.
Podczas kolacji zobaczysz pokaz ta(ca 
hiszpa(skich koni, walki i"gry rycerskie, turniej 
#redniowieczny i"parad% zwyci%zców. Po 
sko(czeniu spektaklu przejdziesz do Sali Ba-
lowej, gdzie zagra do ta(ca orkiestra Valltor-

Hiszpania to iberyjska !licznotka z"cudown# 
natur#, ró$norodnym krajobrazem i"!wiatowej 
klasy zabytkami. Bogata kultura, wspania%a 
architektura i"!lady barwnej, skomplikowanej 
3"000 letniej historii wida& na ka$dym kroku.

LISTA HOTELI
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356 KOMPLEKS HOTELI GARBI + AQUAPARK 

358 GRAN GARBI MAR 4 X X X 2-13

359 GRAN GARBI 4 X X 2-13

360 GARBI PARK LLORET HOTEL 4 X X 2-13

361 FLORIDA PARK HOTEL 4 X

362 TAHITI PLAYA HOTEL 4 X X 2-8

364 H.TOP CARTAGO NOVA 3 X 2-14

365 SORRA D’OR BEACH CLUB 3 X

HISZPANIA

LLoret de Mar

GIRONA

Santa Susanna

Malgrad De Mar

Barcelona
Morze !ródziemne

Gran Garbi Mar
Gran Garbi
Garbi Park Lloret Hotel

Sorra D’or Beach Club 

Florida Park Hotel
Tahiti Playa Hotel
H.Top Cartago Nova 

KATALONIA

dera lub na dyskotek% w"ogrodzie. 
Impreza zako(czy si% pokazem 
ta(ca hiszpa(skiego.

MARINELAND
Marineland to dwa parki w"jednym: 
zoo morskie z"pokazami tresury 
lwów morskich, papug i"delfinów 
oraz park wodny z"zje&d&alniami, 
basenami, punktami gastrono-
micznymi. Marineland znajduje 
si% w"miejscowo#ci Palafolls na 
granicy Malgrat i"Blanes.

MONTSERRAT ! "LADAMI 
MISTRZÓW KATALONII
Nazwa Montserrat znaczy „poci%-
te wzgórze“. To samotne miejsce 
jest zarazem wspania!e, dziwne 

i"wyj$tkowe. Wzgórze ma ponad 
10 km d!ugo#ci, a"najwy&szy szczyt 
liczy 1235"m n.p.m. Na zboczu na 
wysoko#ci 720 m n.p.m. znajduje 
si% znane Sanktuarium Montserrat. 
W"Bazylice przyci$ga uwag% Czarna 
Madonna „La"Moreneta“, która jest 
patronk$ Katalonii. Wewn$trz Bazy-
liki mo&na te& pos!ucha' koncertu 
chóru ch!opi%cego Escolania, który 
nale&y do najstarszych w"Europie. 
Na Montserrat znajduje si% równie& 
muzeum z"wystaw$ dzie! artystów, 
takich jak Picasso, Caravaggio, el 
Greco, Dalí i"innych mistrzów Kata-
lonii. Dla"odwa&nych przygotowana 
jest kolejka linowa, któr$ mo&na 
wjecha' na szczyt, z"którego rozci$-
ga si% wspania!y widok na okolic%.

POKAZ FONTANN

MUZEUM SALVADORA DALÍ

MONTSERRAT

355355coralove lato

BARCELONA PER!A KATALONII

Pierwsza cz!"# wycieczki przewiduje 
panoramiczny przejazd ulicami miasta 
z$postojem w$Parku Güell, przy Stadio-
nie Olimpijskim i$na tarasie widokowym. 
Zwiedzanie najbardziej znacz%cych 
zabytków: domy Antoniego Gaudi, Plaza 
de Toros, dzielnica Eixample, ulica Paseig 
de Gracia i$wiele innych. W$drugiej cz!"ci 
krótki czas wolny w$okolicach dzielnicy 
gotyckiej, a$nast!pnie zwiedzanie wzgó-
rza Montjuïc i$wieczorny pokaz Magicznej 
Fontanny.

FC BARCELONA TOUR
Pierwsza cz!"# wycieczki obejmuje 
panoramiczne zwiedzanie najbardziej 
znacz%cych zabytków miasta. Kolejny 
punkt programu to wej"cie na stadion FC 
Barcelona – Camp Nou, w$kompleksie 
sportowym Barcy, muzeum klubu wraz 
z$sal% multimedialn%, zwiedzanie szat-
ni dru&yny go"ci, przej"cie przez tunel 
prowadz%cy na muraw!, oraz wizyta na 
stanowiskach komentatorów.

TANIEC MAGICZNEJ FONTANNY
Wycieczka g'ównymi ulicami uwodzi-
cielskiej i niepowtarzalnej Barcelony oraz 

zwiedzanie najbardziej znacz%cych 
zabytków miasta: domy projektu 
Antoniego Gaudi oraz malowniczo 
po'o&ony park Güell. Nast!pnie 
zwiedzanie wzgórza Montjuic i pokaz 
Magicznej Fontanny.

WATER WORLD
Aquapark „Wodny (wiat” po'o&ony 
jest na obrze&ach miejscowo"ci Llo-
ret de Mar. Water World przygotowa' 
ponad dwadzie"cia ró&norodnych 

atrakcji wodnych takich jak: Wa-
ter Rapid, Water X-treme Montain, 
Water Gegant,$Kamikaze i$wiele 
innych. Cena wej"ciówki jak i$dost!p 
do$atrakcji wodnych zale&y od wzro-
stu odwiedzaj%cych.

GIRONA I"DALÍ
Wycieczka przeznaczona jest 
zw'aszcza dla zainteresowanych 
sztuk% nowoczesn% i$surrealizmem. 
To znakomita okazja, &eby zwiedzi# 

BARCELONA  
uwodzi magi!, zdu-
miewa fantazyjnymi 

kszta"tami i#kolorowymi 
mozaikami, to prawdzi-

wa per"a architektury.
T$tni!ca %yciem Barce-

lona to esencja duszy 
Katalo&czyków

Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne
BARCELONA | MONTSERRAT | GIRONA | LLORET DE MAR | TORDERA

GIRONA

Przedstawione wycieczki maj% charakter orientacyjny, pe'na oferta, programy i$ceny dost!pne s% u$przedstawiciela Coral Travel Poland w$miejscu wakacji.
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KOMPLEKS HOTELI GARBI
Zlokalizowany w!nadmorskim kurorcie - Lloret De Mar, stanowi doskona"y 
wybór na niezapomniane wakacje. S"oneczne i!wodne k#piele zapewnia 
blisko$% publicznej pla&y, zwiedzanie u"atwi kolej do Barcelony a!dzi'ki 
licznym restauracjom i!lokalnym Tapas barom wyj#tkowe smaki Hiszpanii 
s# na wyci#gni'cie r'ki.

Kompleks sk"ada si' z!3 hoteli: Gran Garbi, Gran Garbi Mar oraz Garbi 
Park Lloret Hotel. Jest to $wietna propozycja dla amatorów wodnych 
szale(stw, którzy na terenie hotelu Gran Garbi Mar znajd# wyj#tkowy 
aquapark ze zje&d&alniami dla doros"ych oraz kompleksem zje&d&alni dla 
dzieci.

Na dzieci w!wieku od 4 do 12 lat czekaj# na terenie hotelu Gran Garbi 
polskoj'zyczne animacje w!miniklubie, mi'dzy innymi zaj'cia plastyczne, 
gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe oraz minidisco.

 Z!aquaparku oraz z!polskoj'zycznych animacji dla dzieci korzysta% mog# 
wszyscy Go$cie zakwaterowani w!kompleksie Garbi.

ALL INCLUSIVE 

GRAN GARBI MAR

GRAN GARBI

GARBI PARK LLORET HOTEL

Polskie
animacje

 

AQUAPARK

GRAN 
GARBI 
MAR

GRAN 
GARBI

GARBI 
PARK

LLORET 
HOTEL

357357coralove lato Wi'cej o!hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1984 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, 2 baseny odkryte, basen 
kryty. Go!cie mog" korzysta# z aquaparku, 
znajduj"cego si$ w hotelu Gran Garbi Mar. 

PLA!A
350 m od hotelu, piaszczysta, publiczna. 
Certyfikat B%$kitnej Flagi. Le&aki i parasole. 
Doj!cie do pla&y ulic".

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposa&one w klimatyzacj$, 
TV, sejf, %azienk$, balkon.
Typy pokoi:
' standardowe dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g%ówna, 2 bary.
All Inclusive 
' !niadanie, obiad, kolacja, przek"ski
' lody dla dzieci
' wybrane lokalne napoje bez- alkoholowe
"niadanie i#obiadokolacja
"niadanie, obiad i#kolacja

INTERNET
' WiFi w hotelu bezp%atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
' si%ownia, bilard, tenis sto%owy
' animacje

Z#MY"L$ O#DZIECIACH
' polskoj$zyczny animator 20.06-12.09.20
' zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat, 

m.in.: zaj$cia plastyczne, zawody sportowe
' miniklub wspólny dla kompleksu Garbi Hotels
' plac zabaw, brodzik
' brodzik z kompleksem zje&d&alni dla 

najm%odszych w hotelu Gran Garbi Mar
' menu i krzese%ka dla dzieci w restauracji 
' %ó&eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi"zany jest 
do zapoznania si$ z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Lloret de Mar, 500(m od(centrum miasta, 
90 km od lotniska w(Barcelonie,  
ok. 25 km od(lotniska w(Gironie.

GRAN GARBI
Po!o"ony niedaleko piaszczystej pla"y oraz t#tni$cego "yciem centrum 
Lloret de Mar. Go%cie mog$ korzysta& z'aquaparku znajduj$cego si# 
w'hotelu Gran Garbi Mar. W'sezonie hotel oferuje program animacyjny 
dla doros!ych i'polskie animacje dla dzieci.

ALL INCLUSIVE 

Polskie
animacje

AQUAPARK W'GRAN GARBI MAR

359359coralove lato Wi#cej o'hotelu na www.coraltravel.pl
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GRAN GARBI MAR
Po!o"ony w#popularnym nadmorskim kurorcie Lloret De Mar. Idealny hotel 
dla rodzin z#dzie$mi – polskoj%zyczny animator dla dzieci w#miniklubie, 
niewielka odleg!o&$ od pla"y i#morza, aquapark ze zje"d"alniami dla 
doros!ych i#kompleksem zje"d"alni dla dzieci.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1996 r., 
odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu bar, 
sala !niadaniowa, aquapark, basen odkryty. 

PLA!A
200 m od hotelu, piaszczysta. Miedzy hote-
lem a pla"# przebiega ulica. Parasole, le"aki. 
Certyfikat B$%kitnej Flagi.

POKOJE
Wyposa"one w klimatyzacj%, sejf, $azienk%, TV, 
balkon, minilodówk%.
Typy pokoi:
 & standardowe dla max 3 os.
 & single

WY!YWIENIE
Sala !niadaniowa, bar. 
All Inclusive 
& !niadanie, obiad, kolacja, przek#ski
& lody dla dzieci
 & wybrane lokalne napoje bez-i'alkoholowe 

"niadanie, obiad i#kolacja
"niadanie i#obiadokolacja

INTERNET
 & WiFi w'lobby bezp$atne
 & WiFi w'pokojach p$atne

Z#MY"L$ O#DZIECIACH
& polskoj%zyczny animator  

20.06-12.09.20 w hotelu Gran Garbi
& zaj%cia w miniklubie dla dzieci w hotelu 

Gran Garbi
& zaj%cia plastyczne, zawody sportowe
& miniklub jest wspólny dla kompleksu Garbi 

Hotels i znajduje si% w hotelu Gran Garbi
& plac zabaw, brodzik ze zje"d"alniami
& menu i krzese$ka dla dzieci w restauracji
& $ó"eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowi#zany jest 
do zapoznania si% z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE
  ZJE(D(ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
ok. 150 m od centrum Lloret De Mar, 
90 km od lotniska w Barcelonie, 
ok. 25 km od lotniska w Gironie.

ALL INCLUSIVE 

Polskie
animacje

AQUAPARK

358 Wi%cej o#hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1987 r., 
odnowiony w 2013 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, basen kryty, basen odkryty.

PLA!A
250 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole i le!aki. Doj"cie na pla!# przez 
ulic# lub tunelem.

POKOJE
Wyposa!one w klimatyzacj#, lodówk#, sejf, 
TV, $azienk#, balkon.
Typy pokoi:
 %  standardowe
 % premium
 % ekonomiczne

WY!YWIENIE
Restauracja g$ówna, bar. 
"niadanie, obiad i#kolacja
"niadanie i#obiadokolacja

INTERNET
 %  WiFi w&lobby bezp$atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
 % tenis sto$owy, bilard
 % centrum SPA. jacuzzi, sauna, masa!
 % si$ownia

Z#MY"L$ O#DZIECIACH
 % brodzik
 % animacje i&miniklub dla dzieci 4-12 lat
 % krzese$ka w&restauracji
 % $ó!eczko dla dziecka do 2 lat

FLORIDA PARK HOTEL
Hotel po!o"ony w#centrum miasta nieopodal pla"y i#wielu restauracji. 
Polecany przede wszystkim rodzinom z#dzie$mi. B%d& mieli do wyboru 
m.in. miniklub czy brodzik. Do dyspozycji Go'ci tak"e centrum odnowy 
biologicznej, si!ownia. 

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si# z&Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
Santa Susana, 60 km od lotniska w&Barcelonie,  
ok. 35 km od lotniska w&Gironie.

361361coralove lato Wi%cej o#hotelu na www.coraltravel.pl
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GARBI PARK LLORET HOTEL
Dogodnie po!o"ony niedaleko piaszczystej pla"y. Szczególnie polecany na 
wakacje rodzinom z#dzie$mi – aquapark z#4 zje"d"alniami dla doros!ych 
i#kompleksem zje"d"alni dla dzieci hotelu Grand Garbi Mar oraz animator 
dla dzieci w#miniklubie to przepis na udane wakacje.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1970 r., 
odnowiony w 2019 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, basen odkryty, basen kryty, 
aquapark (4 zje!d!alnie dla doros"ych 
i kompleks zje!d!alni dla dzieci w hotelu Gran 
Garbi Mar). 

PLA!A
400 m od pla!y, publiczna, piaszczysta, 
certyfikat B"#kitnej Flagi. Parasole i le!aki.

POKOJE
Wyposa!one w klimatyzacj#, TV, sejf, 
"azienk#, balkon.
Typy pokoi:
$ standardowe dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, pool bar.
All Inclusive 
$ %niadanie, obiad, kolacja, przek&ski
$ lody dla dzieci
$ lokalne napoje bez- i alkoholowe
"niadanie, obiad i#kolacja
"niadanie i#obiadokolacja

INTERNET
$ WiFi w lobby i pokojach bezp"atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
$ tenis sto"owy, bilard
$ animacje

Z#MY"L$ O#DZIECIACH
$ polskoj#zyczny animator 20.06-12.09.20
$ sezonu w hotelu Gran Garbi
$ zaj#cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat, 

m.in.: plastyczne, zawody sportowe
$ miniklub wspólny dla kompleksu Garbi 

Hotels, znajduje si# w hotelu Gran Garbi
$ brodzik z kompleksem zje!d!alni dla 

najm"odszych w hotelu Gran Garbi Mar
$ krzese"ka dla dzieci w restauracji g"ównej
$ "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si# z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

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.

ALL INCLUSIVE 

Polskie
animacje

AQUAPARK W#GRAN GARBI MAR

360 Wi%cej o#hotelu na www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1999 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
basen odkryty.

PLA!A
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Parasole, le!aki.

POKOJE
Wyposa!one w klimatyzacj", TV, sejf, 
lodówk", #azienk", balkon lub taras.

Typy pokoi:
 $ superior dla max 4 os.
 $  superior VIP dla max 2 os.
 $ suity
 $ suity VIP

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna, 4 bary. 
"niadanie, obiad i#kolacja
"niadanie i#obiadokolacja
Tylko $niadanie
Bez wy%ywienia

INTERNET
 $  WiFi w%lobby bezp#atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
 $  animacje
 $  tenis sto#owy, bilard
 $ jacuzzi
 $ salon pi"kno&ci

Z#MY"L& O#DZIECIACH
 $  animacje i%miniklub dla dzieci 4-12 lat
 $  brodzik
 $  krzese#ka dla dzieci w%restauracji
 $  #ó!eczko dla dziecka do 2 lat

TAHITI PLAYA HOTEL
Po!o"ony przy piaszczystej pla"y hotel szczególnie polecany rodzinom 
z#dzie$mi. Liczne atrakcje dla dzieci, kreatywne animacje oraz brodzik 
zapewni% s!oneczne chwile dzieci&cej beztroski. Zaplecze rekreacyjno-
sportowe i#pi&kna okolica zach&ca do spacerów i#aktywnego wypoczynku.

Przyk'adowy pokój

  PRZY PLA'Y 
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 8 LAT a

LOKALIZACJA: 
Santa Susana, 500 m od centrum,  
65 km od lotniska w%Barcelonie,  
ok. 35 km od lotniska w%Gironie.
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HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 1975 r., 
odnowiony w 2010 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, basen odkryty z tarasem 
s!onecznym.

PLA!A
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. 
Doj"cie na pla#$ przez ulic$ tunelem. Le#aki 
i parasole.

POKOJE
Wyposa#one w sejf, TV, !azienk$, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
%  standardowe dla max 4 os.
%  superior

WY!YWIENIE
Restauracja, bar.
All Inclusive 
%  "niadanie, obiad, kolacja
% przek&ski, lody dla dzieci
% lokalne napoje bezalkoholowe 

i alkoholowe
"niadanie, obiad i#kolacja
"niadanie i#obiadokolacja

INTERNET
%  WiFi w lobby i pokojach p!atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
%  animacje

Z#MY"L$ O#DZIECIACH
%  brodzik
%  zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
%  krzese!ka dla dzieci w restauracji
%  !ó#eczko dla dziecka do 2 lat

SORRA D’OR BEACH CLUB
Hotel po!o"ony jest w miasteczku Malgrat de Mar, niemal nad samym 
morzem. Mi#dzy hotelem a pla"$ znajduje si# stacja kolejki podmiejskiej 
która doje"d"a do Barcelony. Kilka minut spacerem dzieli nas od 
najbli"szych sklepów, dyskotek barów oraz restauracji.

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE a
LOKALIZACJA: 
Malgrat de Mar,  
65 km od lotniska w'Barcelonie,  
ok. 35 km od lotniska w'Gironie.

ALL INCLUSIVE 
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H.TOP CARTAGO NOVA
Przyjemny, ekonomiczny hotel na udane wakacje. W! restauracji 
serwowane s" #wie$e i!urozmaicone potrawy kuchni katalo%skiej 
i!mi&dzynarodowej. Wieczorem przy basenie grana jest muzyka na $ywo 
wzbogacana lokalnymi specja'ami w!barze.

HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 1972 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bar, basen. 

PLA!A
100 metrów od hotelu, publiczna, piaszczy-
sta. Doj!cie na pla"# przez ulic# tunelem. 
Le"aki i parasole.

POKOJE
Wyposa"one w klimatyzacj#, TV, sejf, 
$azienk#, balkon.
Typy pokoi:
%  standardowe dla max 4 os.
% pokoje quadruple

WY!YWIENIE
Restauracja g$ówna, bar.
All Inclusive Classic i"Gold 
% !niadanie, obiad, kolacja, przek&ski, lody 
% wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 
#niadanie, obiad i"kolacja
#niadanie i"obiadokolacja
Tylko $niadanie
Bez wy%ywienia

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
%  animacje dzienne i wieczorne

Z"MY#L& O"DZIECIACH
%  brodzik
%  krzese$ka dla dzieci w restauracji
%  $ó"eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk'adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si# z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE GOLD b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT a

LOKALIZACJA: 
Santa Susana,  
65 km od lotniska w'Barcelonie,  
ok. 35 km od lotniska w'Gironie.

ALL INCLUSIVE GOLD
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OAZA SIWA

Luxor 
Karnak

Esna

Edfu
Kom Ombo

Libia

Izrael

Jordania

Arabia
Saudyjska

El Gouna

Suez

Hurghada

Sharm 
El Sheikh

Marsa Alam

Asuan

Al-Charga

PUSTYNIA
ZACHODNIA

PUSTYNIA
BIA!A

P!ASKOWY"
LIBIJSKI

P!N. P!ASKOWY" 
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

M
ORZE CZERW

ONE

 !RÓDZIEMNEMORZE

Kair

HURGHADA | SHARM EL SHEIKH | MARSA ALAM

Egipt
Kraj faraonów

„B!d! teraz obszernie mówi" o#Egipcie, ponie-
wa$ zawiera bardzo wiele osobliwo%ci i#w#po-
równaniu ze wszystkimi innymi krajami wy-
kazuje dzie&a wi!ksze, ni'li si! to da wyobrazi"” 
- tak blisko 2500 lat temu o#Egipcie mówi& Hero-
dot. Zatem zapraszamy w#egzotyczn( podró$…

miesi!c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

"rednia temp.  
powietrza w#dzie$

22° 23° 26° 27° 30° 32° 33° 34° 32° 30° 27° 24°

"rednia  
temp. wody

18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 24° 23° 22° 21°

liczba godzin  
s%onecznych

8 8 9 10 11 13 12 12 11 10 9 9

Powody, aby odwiedzi! Egipt
�z Bogactwo raf Morza Czerwonego
�z Piaszczyste pla$e i#s&o)ce przez ca&y rok
�z Fascynuj(ce zabytki staro$ytno%ci
�z Aquaparki, pi!kne ogrody i#hotele z#bogatym programem 
All Inclusive

�z Czas przelotu: ok. 4 godz. 15 min.
�z Czas: +1 godz. w!stosunku do czasu polskiego
�z Wiza: wymagana, kupuje si" j# na lotnisku
�z Waluta: funt egipski
�z Religia: islam

DOBRZE WIEDZIE!

367367coralove lato
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Koloryt bazarowych labiryntów i podwodny !wiat

Najwa!niejsza jest rodzina
Dla Egipcjan rodzina jest najwa!niejsza. 
I"oboj#tne, czy jest dobrze, czy $le. B#d% 
równie mocno cieszy& si# ze szcz#'cia 
najbli!szych i"równie mocno zaanga!u-
j% si# w"pomoc, gdy pojawi% si# jakie' 
problemy. Niemal w"stu procentach 
mo!ecie by& pewni, !e ka!da rozmowa 
z"gospodarzami pr#dzej czy pó$niej 
zejdzie na ten temat.
Szczególn% estym% ciesz% si# w"Egip-
cie dzieci. Miejscowi mog% rozmawia& 
o"nich bez ko(ca. Chwal% si# zdj#ciami. 
Opowiadaj% o"najmniejszych nawet 
sukcesach urastaj%cych do rangi mi-
strzostwa 'wiata. Co ciekawe, potrafi% 
cieszy& si# tak samo z"sukcesów nie 
tylko swoich latoro'li, ale i"dzieci s%sia-
dów. Nie ma tu miejsca na rywalizacj# 
lub zawi'&, tak cz#ste przecie! w"naszej 
kulturze. Jak kto' znaj%cy natur# Egip-
cjan kiedy' napisa): „Uwa!aj% si# oni za 
zbiorowo'&, która )%czy si# w"jednym 
wspólnym interesie, jakim jest naród 

egipski”. Pami#tajcie wi#c, by w"roz-
mowach z"gospodarzami unika& krytyki 
sposobów, w"jaki Egipcjanie wychowuj% 
swoje latoro'le. W"ramach rewan!u 
gospodarze oczekuj%, !e us)ysz% te! 
co' o"waszej rodzinie. Je'li w"telefo-
nie macie zdj#cia dzieci i"opowiecie 
kilka zwi%zanych z"nimi anegdot, b#d% 
przeszcz#'liwi. W"Egipcie lepiej po-
strzegani s% ludzie b#d%cy ma)!onkami. 
To zawsze budzi szacunek i"podnosi 
status. Lecz je'li jeste'cie singlami, 
nie martwcie si#, punktów karnych 
nie b#dzie. Liczcie si# jednak z"tym, 
!e otrzymacie kilka rad, jak si# z"tym 
„problemem” upora& i"gar'& argumen-
tów, dlaczego warto to zrobi&. Je'li nie 
macie dzieci, pochwalcie si# rodzicami, 
rodze(stwem, kuzynostwem. Poroz-
mawiajcie o"swoich przyjacio)ach lub 
s%siadach. Dla Egipcjanina oni te! s% 
przecie! jak rodzina. Wa!ne, by poka-
za&, !e s% wokó) was osoby, z"którymi 
dzielicie swoje !yciowe sukcesy i"troski.

Figurki przedstawiaj"-
ce faraonów, miniatu-
rowe piramidy, papirus 
oraz fajka wodna, to 
jedynie kilka z"nieza-
pomnianych egipskich 
suwenirów.

369369coralove lato

Mo!ecie by" naprawd# zaskoczeni, jak go$cinni 
i%otwarci na innych potrafi& by" mieszka'cy Egiptu.

Bogactwo kontrastów 
Wakacje w!Egipcie to luksus eleganckich, niemal samowystarczalnych kurortów 
z!ich atrakcjami dla cia"a, duszy i!kubków smakowych. To wspania"e s"o#ce, 
cudowna woda i!robi$ce wra%enie wielowiekowe zabytki. S"owem b"ogi, bez-
troski odpoczynek. Ale za murem luksusowych o&rodków toczy si' normalne, 
codzienne %ycie mieszka#ców i!warto pozna( chocia% jego fragment, zagl$daj$c 
na tamtejsze targowiska, do kawiarni i!knajpek albo przyjmuj$c zaproszenie (je&li 
dost$pimy tego zaszczytu) do domu zwyk"ej egipskiej rodziny.

Na targowisku
Egipt s"ynie z!targowisk i!bazarów, 
okre&lanych tu s"owem – suk.  
Stragany i!sklepiki s$ )ród"em 
utrzymania dla wielu mieszka#ców 
tego kraju, ale i!wa%nym elemen-
tem budowania wi'zi spo"ecz-
nych. Tu nie tylko si' handluje, tu 
równie% przy kawie lub herbacie 
prowadzi si' dysputy o!sprawach 
wa%nych i!tych ca"kiem b"ahych. 
Na targowisku, jak sama nazwa 
wskazuje, wa%na jest sztuka targo-
wania, je&li wi'c chcecie wypa&( 
dobrze w!takim pojedynku, warto 
zna( kilka zasad. Przede wszyst-
kim trzeba by( na „tak”. U&miech, 
kontakt wzrokowy, spokojny ton, 
jak podczas zwyk"ej rozmowy, tak 
i!przy targowaniu doprowadz$ do 
fina"u satysfakcjonuj$cego obie 
strony. Dobrze wiedzie(, ile mniej 
wi'cej wart jest przedmiot, o!który 
toczy si' targ. Nie okazujcie te% 
zbyt nachalnej ch'ci zakupu. No 
i!u%ywajcie uroku osobistego, on 
kruszy serca nawet najbardziej 
zatwardzia"ych sprzedawców.

Przy herbacie lub kawie
Nie zdziwmy si', gdy sprzedawca zaproponuje pocz'stunek. Egipcjanie s$ 
narodem go&cinnym. Je&li wi'c b'dziecie dla nich uprzejmi i!mili, sprawi-
cie, %e odwdzi'cz$ si' herbat$ lub kaw$ na dowód sympatii. Mo%na wtedy 
porozmawia( na przeró%ne tematy. Od wymiany najprostszych informacji 
o!nas i!kraju, z!którego pochodzimy, przez opowiadanie o!pracy, zarobkach, 
rodzinie oraz dzieciach. 

LUDZIE | HISTORIA | TRADYCJA | OBYCZAJE

Urlop w cieniu piramid

Egipskie naczynia s$ pi'kn$  
i!praktyczn$ pami$tk$.

Egipskie 
bazary to 
sezamy 
pe"ne  
skarbów.

Z jednej strony bezkresna pustynia, a z drugiej 
piaszczyste pla!e, gor&ce afryka'skie s(o'ce, 

turkusowe morze, ró!norodno$" widoków i smaków, 
a to tylko wst#p do nieko'cz&cych si# atrakcji jakie 

oferuje Riwiera Morza Czerwonego.
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Kraina tysi!ca i"jednej 
nocy

Wakacyjne skarby
Dzi!ki bogatej historii Egipt jest swo-
istym eldorado wakacyjnych pami"tek. 
Mo#esz z$wakacji przywie%& ze sob" 
pluszowego wielb'"da, który ta(czy 
taniec brzucha, miniaturowe alabastro-
we figurki przedstawiaj"ce$piramidy, 
przynosz"cego szcz!)cie skarabeusza, 
egipski papirus z$podobizn" pi!k-
nej Królowej Nefretete, fajk! wodn", 
paszminy w$1000 kolorach oraz z'ot" 
bi#uteri!, której bogactwo wzorców 
potrafi wprowadzi& w$os'upienie. 

Szlakiem faraonów
Je)li pierwszy raz odwiedzasz kraj 
s'o(ca, wspania'ych pla# i$beztroskiej 
rozrywki, nie zapominaj, #e jest to 
kolebka jednej z$najstarszych cywiliza-
cji )wiata. Dlatego warto przeznaczy& 
troch! czasu na jej zwiedzenie. Obo-
wi"zkowym punktem na li)cie „ MUST 
SEE” s" staro#ytne Teby. W$magicznym 
Kairze koniecznie odwied% Muzeum 
Kairskie, pod"#aj )ladami faraona Che-
opsa, a# do Wielkich Piramid w$Gizie 
oraz sprawd%, gdzie zwrócone s" oczy 
majestatycznego Sfinksa. Odwied% 
magiczne zau'ki Kairu, na których roz-
po)cieraj" si! kolorowe bazary. A$gdy 
znu#ysz si! zwiedzaniem odpocznij 
w$soczy)cie zielonym parku Al Alzhar.

Sezamie otwórz si!… 
Wizyta na miejscowym suku, czyli 
arabskim targowisku, jest obowi"zko-
wym punktem programu podczas wa-
kacji w$Egipcie. To w'a)nie tu b!dziesz 
móg' wypróbowa& swoich si' w$sztuce 
negocjacji, która jest nieodzown" 
cz!)ci" egipskich zakupów. Dlatego 
pami!taj, #e pierwsza podana cena 
jest zawsze jedynie cen" wyj)ciow", 
pocz"tkiem „u"wi!conego tradycj#” 
procesu targowania si!.
Najpopularniejszy z$egipskich ba-
zarów to Khan al-Khalili, znajduj"cy 
si! w$centrum starej dzielnicy Kairu. 
Ze wzgl!du na jego wielko)& trudno 
nazwa& go po prostu „bazarem” – jest 
to wr!cz ca'a dzielnica handlowa, 
a$w$jej obr!bie mo#na kupi& wiele 
orientalnych pami"tek oraz wyrobów 
r!kodzie'a, zaopatrzy& si! w$orientalne 
przyprawy i$#ywno)& oraz sp!dzi& czas 
w$tradycyjnie urz"dzonej kawiarni, 
pal"c fajk! wodn". 

Bóg Ra
Staro#ytni 
Egipcjanie czcili 
ponad 1 000 
ró#nych bogów 
i$bogi(, a$naj-
wa#niejszym 
z$nich by' bóg 
s'o(ca Ra.

Skarabeusz
to symbol szcz!)cia i$pomy)lno)ci. Mo-
#ecie go kupi& na miejscowym suku, by 
i$nad Wami mia' piecz!.

ZABYTKI | KULTURA | TRADYCJA

�z Piramidy w$Egipcie to$najstarszy z$siedmiu cudów 
staro#ytnego )wiata, oraz jedyny który przetrwa' do dzisiaj.
�z Najcz!)ciej u#ywanym s'owem w$Egipcie jest „bakszysz”, 
s'owo to oznacza podziel si! z$bli%nim. A$dzielenie si! 
bogatszych z$biednymi jest w$krajach muzu'ma(skich 
tradycj", dlatego dawanie bakszyszu jest jak najbardziej 
wskazane.
�z Delta Nilu z$lotu ptaka przypomina rozwini!ty kwiat lotosu, 
a$Dolina Nilu d'ug" 'odyg!.
�z Gdy po wylaniu Nilu wody opada'y, pierwszym stworzeniem, 
które pojawia'o si! na powierzchni by' ma'y #uk. By' on 
równie# symbolem przynosz"cym szcz!)cie i$pomy)lno)&. 
Po dzi) dzie( mo#emy kupi& kopi! skarabeusza na ka#dym 
bazarze, by i$nam przynosi' szcz!)cie.

CZY WIECIE, $E...

371371coralove lato

Tak smakuje  
Egipt
Kraj S!o"ca, za jaki uznawany jest Egipt, 
posiada wspania!# kuchni$, która za-
chwyci!a swoim smakiem ju% w&'rednio-
wieczu ca!e imperium muzu!ma"skie. 
Niezale%nie od regionu, mieszka"cy Egip-
tu uwielbiaj# zasiada( wspólnie do sto!u. 
Kuchenny majstersztyk egipskich potraw 
to w!a'nie zas!uga zami!owania Egipcjan 
do jedzenia, którzy wr$cz kochaj# je'(, 
zw!aszcza w&dobrym towarzystwie. 

Egipski Street Food
Najpopularniejsze i&najsmaczniejsze dania 
gotowane na ulicznych straganach to 
kebaby, mezze czy te% fatta, mieszanka 
ry%u, chleba i&czosnku. Za to bób i&fasola 
uznawane s! za królewsk! par" egipskiej 
kuchni oraz g!ówne jej sk!adniki, które 
kucharze przygotowuj# na przeró%ne 
sposoby. Egipcjanie lubuj# si$ w&nich do 
tego stopnia, %e jadane s# nawet na 'nia-
danie. Gotowane ziarna miksuje si$ z&ce-
bul#, pomidorami, przyprawami i&podaje 
z&jajkiem. Je%eli szukasz szybkiej przek#-
ski polecamy tradycyjne egipskie kanapki, 
w&niczym nie przypominaj# tych, znanych 
nam w&Polsce. S# to po%ywne chlebki 
wype!nione jak%eby inaczej - fasol#, wa-
rzywami i&sosem sezamowym lub samym 
mi$sem. Kulinarni smakosze nie mog# 

równie% przej'( oboj$t-
nie ko!o molochiji, g$stej 
zupy z&ciemnozielonych li'ci 
juty, wygl#dem przypomina 
ona nieco nasz# soczewic$. Do 
ka%dego dania nie mo%e zabrakn#( 
równie% aysz, placka, w&du%ej mierze 
przypominaj#cego znane nam podp!o-
myki. Jest on stosunkowo cienki i&pusty 
w&'rodku, a&wielu Egipcjan u%ywa go jako 
sztuciec do nak!adania jedzenia.

S#odkie szale$stwo
Nie mo%na zapomnie( równie% o&s!odkich 
przysmakach, które nale%# do jednych 
z&najsmaczniejszych, najbardziej starannie 
przygotowanych i&pi$knie wygl#daj#cych 
na 'wiecie. To oddzielna ga!#) kuchni 
tego kraju (niektórzy wr$cz mówi#, %e 
najwa%niejsza). Basbusa, kunafa, bakla-
va... to ciasta z&kaszy manny, migda!ów, 
wiórków kokosowych, ociekaj#ce miodem 
i&karmelem. Do tego nie mo%e zabrakn#( 
gatayef, pierogów faszerowanych budy-
niem i&orzechami oraz Umm Ali, ciasta filo 
wype!nionego g$stym gor#cym 'mietan-
kowym kremem i&orzechami, skosztujecie 
jedynie w&kraju faraonów, zatem warto 
wyj'( z&hotelu, aby pozna( ten fascynuj#-
cy kraj tak%e... od kuchni. 

Egipska go%cinno%& i&umi!owanie do-
brego jedzenia ma d!ug# tradycj$, czego 
dowodem s# sceny uczt zachowane na 
w&staro%ytnych 'wi#tyniach.

KUCHNIA | TRADYCJA | KULTURA
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EL GOUNAKARNAK

 WYLOTY:
Warszawa, Katowice, Gda!sk, Pozna!, Wroc"aw

lub na wielb!"dzie, amatorzy kite i#wind-
surfingu spotkaj" si$ z#!agodnym wiatrem 
przygody. Przy promenadzie znajduj" si$ 
najlepsze restauracje, dyskoteki i#szisza-
-bary, gdzie przy kardamonowej kawie, 
zaci"gaj"c si$ fajk" wodn", mo%na snu& 
zakupowe plany, bo Naama Bay to tak%e 
najwi$ksze centrum handlowe Sharm El 
Sheikh. Arabskie sklepy i#sklepiki, stoiska 
z#orientalnymi pami"tkami, przemieszane 
z#supermarketami, pubami i#dyskotekami 
kusz" nieustannie turystów. 
Z#Sharm El Sheikh warto wybra& si$ na 
wycieczk$ na gór$ Synaj. znana równie% 
jako Góra Moj%esza, która liczy 2285 m 
n.p.m. To jeden z#najwy%szych szczytów 
po!udniowego Synaju. Na uwag$ zas!u-
guje równie% wykute w#skale miasto Petra, 
w#Jerozolimie oraz Kolorowy Kanion 

z#czerwonego piaskowca, który jest trze-
cim co do wielko'ci kanionem na ziemi.

MARSA ALAM to najszybciej rozwija-
j"ca si$ miejscowo'& na Riwierze Morza 
Czerwonego. Mimo to nadal jest tere-
nem niemal dziewiczym okre'lanym jako 
oaza spokoju. Najwi$ksz" popularno'ci" 
cieszy si$ rafa Elphinstone, oddalona 
o#20#km od wybrze%a Marsa Alam, która 
jest doskona!ym miejscem do podziwia-
nia podwodnego 'wiata. Mo%na spotka& 
tu barakudy, mureny, graniki, skalary, 
kolorowe pawie oczka, %ó!wie i#kraby. 
Z#kolei towarzystwa delfinów mo%emy 
si$ spodziewa& na Shabb Samadai lub 
Dolphin House. Dodatkowymi atrakcjami 
s" le%"ce na dnie wraki holownika i#statku 
%aglowego. Na pó!nocy Marsa Alam 

natrafimy na p!ytkie wody, w#sam raz dla 
pocz"tkuj"cych nurków oraz amatorów 
snorkelingu. Wakacje w#Marsa Alam to nie 
tylko miejsca dla nurkowych „freeków”, 
miasto wydaje si$ idealnym miejscem dla 
turystów zafascynowanych pustyni". Na 
'mia!ków czekaj" tu ekstremalne sporty, 
safari na quadach lub wielb!"dach. Przez 
ca!y rok mo%na zje%d%a& z#piaszczystych 
wydm, na desce snowboardowej lub na 
nartach. Ciekawym do'wiadczeniem 
b$dzie tak%e wizyta w#okolicy górzy-
stej Pustyni Wschodniej, wed!ug legend 
w#czasach faraonów miejsce to s!yn$!o 
z#wydobywania szmaragdów. Kopalnie 
Kleopatry i#Mons Smaragdus nale%a!y do 
najs!ynniejszych w#staro%ytnym 'wiecie, 
a#szmaragdy uwa%ane by!y za najcenniej-
sze kamienie szlachetne.

Pi!kne piaszczyste pla"e, 
ogrody palmowe, ciep#e, 
krystaliczne morze, cudowne 
miejsca do nurkowania, pe#ne 
podwodnych skarbów oraz 
staro"ytne tajemnice, legendy 
i$zabytki od lat wprawiaj%ce 
w$zachwyt turystów z$ca#ego 
&wiat. Egipt to wspania#e 
miejsce na wakacje.

EGIPT
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HURGHADA SHARM EL SHEIKH

MARSA ALAM

HURGHADA to pierwszy o!rodek tury-
styczny, jaki powsta" na wybrze#u Morza 
Czerwonego. Skarby Egiptu sprawi"y, 
#e ze skrawka pustyni jaki rozci$ga" si% 
w&tym miejscu powsta"a uwielbiana, 
ca"oroczna miejscowo!' turystyczna. Na 
mi"o!ników s"onecznych k$pieli czeka 
tu ponad 40 km linii brzegowej Morza 
Czerwonego. Bajeczne rafy koralowe, 
osnute s"o(cem niebo, strzeliste palmy 
i&"agodnie chyl$ce si% ku morzu piaszczy-
ste pla#e. 
W&najstarszej dzielnicy miasta - Dahar to-
czy si% prawdziwe #ycie Egipcjan. Warto 
odwiedzi' lokalne bazary, aby zaopatrzy' 
si% w&aromatyczne przyprawy, orientalne 
skarby i&poczu' niecodzienn$ atmos-
fer% miasta. W&dzielnicy Sakkala mo#na 
zasmakowa' nocnego #ycia, tu dyskoteki, 

puby i&restauracje t%tni$ #yciem do bla-
dego !witu. Nadmorska promenada, czy 
okolice malowniczej mariny to modne 
i&ciekawe miejsca na zorganizowanie 
koncertów, imprez i&spotka( towarzy-
skich. Mi"o!nicy nocnego #ycia znajd$ 
tu wiele ciekawych nocnych pubów 
i&dyskotek, do których mo#na wybra' si% 
wieczorow$ por$. Do najpopularniej-
szych nale#$ Little Buddha oraz Hardd 
Rock Cafe. Pierwsza w&ci$gu dnia s"ynie 
z&mo#liwo!ci rozkoszowania si% azjatyck$ 
kuchni$, a&po zmroku zamienia si% w&t%t-
ni$cy #yciem klub. Za to Hard Rock Cafe, 
nale#y do sieci restauracji za"o#onych 
przez Isaaca Tigretta i&Petera Mortona 
w&1971 r. Wszystkie restauracje tej sieci na 
ca"ym !wiecie dekorowane s$ muzyczny-
mi pami$tkami, gitarami, p"ytami, zdj%cia-

mi, nawet strojami koncertowymi gwiazd 
estrady. )yczymy mi"ej zabawy!

SHARM EL SHEIKH to jeden z&naj-
bardziej fascynuj$cych regionów Egiptu, 
po"o#ony w&po"udniowej cz%!ci pó"wy-
spu Synaj. Luksusowe hotele, !wietne 
knajpy, fantastyczne pla#e, koralowe rafy, 
przyjazne gesty i&s"owa, herbata serwo-
wana w&sklepach, sprzedawcy próbuj$cy 
mówi' po polsku, pulsuj$cy arabski pop 
i&gor$ce egipskie s"o(ce. Miasto jest pe"-
ne atrakcji dla ka#dego i&na ka#d$ kiesze(. 
Ka#dy kto marzy o&zanurzeniu si% w&kry-
stalicznym b"%kicie Morza Czerwonego 
i&odkryciu tam naturalnego raju koralow-
ców, tysi%cy odmian kolorowych ryb, tu 
w"a!nie spe"ni te marzenia. Romantykom 
polecamy wieczorn$ przeja#d#k% konno 

Riwiera Morza 
Czerwonego
Wakacje w&krainie b"%kitu
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EGIPT

Poznawaj, odkrywaj

KAIR ! TWARZ" W#TWARZ 
Z#PIRAMIDAMI
Kair to t!tni"ca #yciem metropolia, $"cz"-
ca w%sobie &lady najstarszej cywilizacji ze 
zdobyczami nowoczesnej kultury. 
To miniaturka Egiptu, centrum egipskiej 
sztuki, które nazywane jest „Miastem 
tysi"ca minaretów”. Podczas wyciecz-
ki do Kairu nie sposób pomin"' Gizy, 
gdzie b!dziecie pod"#a' &ladami faraona 
Cheopsa a# do wielkich piramid, bo to 
jedyny spo&ród siedmiu cudów &wiata an-
tycznego, który przetrwa$ do dzi&. Kair to 
symbol tego, co staro#ytne i%tajemnicze, 
nie mo#esz tego przegapi'.

DIVING BOAT 
! PRZYGODA 
Z#NURKOWANIEM

Nie masz jeszcze 
do&wiadczenia w%nurko-

waniu? Chcia$by& nauczy' 
si! nurkowa'? Ca$e bogactwo 

podwodnego &wiata Morza Czerwonego 
jest wprost na wyci"gni!cie r!ki. Wraz 
z%instruktorem, który b!dzie Ci! prowa-
dzi$ mo#esz zanurkowa' na g$!boko&' 
10 m i%podziwia' magi! podwodnego 
&wiata.

PETRA W#JORDANII
Zapraszamy na fascynuj"c" wyciecz-
k!, gdzie b!dziesz podziwia' miasto 
wykute w%skale na wysoko&ci 900 m 
n.p.m. - baseny, urny, &wi"tynie i%teatr 
na 3000 widzów, pochodz"ce z%I%wieku 
n.e. Niew"tpliwie koniecznym wr!cz jest 
zwiedzenie „Skarbca Faraona”, wielkiego 
zespo$u Grobowców Królewskich, czy 
te# grobowca Sekstusa Florentinusa. Jest 
tu ponad 800 miejsc i%obiektów wartych 
zobaczenia, a%niesamowite wra#enie robi 
skrzy#owanie czterech stylów architekto-
nicznych: egipskich, syryjskich, greckich 
(w%wi!kszo&ci hellenistycznych) i%rzym-
skich. Petra zosta$a w%1985%r. wpisana na 
list! &wiatowego dziedzictwa kulturowe-
go i%przyrodniczego UNESCO. 

GÓRA SYNAJ I#KLASZTOR 
$W.#KATARZYNY
Wycieczka na szczyt Góry Synaj, gdzie 
Bóg pod postaci" krzewu gorej"cego 
ukaza$ si! Moj#eszowi przekazuj"c Tabli-

ce Dziesi!ciu Przykaza(. Wspinaczka na 
szczyt góry z%klasztoru )w. Katarzyny trwa 
2-3 godziny po tzw. ,,Schodach Pokut-
nych’’ wykutych w%skale. Wielkie wra#enie 
robi galeria ikon, wie#a Klebera, studnia 
Moj#esza oraz wiecznie zielony krzew. 
Biblioteka klasztoru zawiera drug" co do 
wielko&ci zaraz po watyka(skiej, kolekcj! 
literatury religijnej i%manuskryptów.

QUADEM PRZEZ PUSTYNI%
Podczas tej przygody macie mo#liwo&' 
przeja#d#ki po pustyni 4-ko$owymi mo-
tocyklami. To ca$kowicie nowe doznania 
i%przygoda warta zasmakowania. Podczas 
wycieczki odwiedzisz wiosk! bedui(sk" 
z%mo#liwo&ci" przeja#d#ki na wielb$"-
dzie. W%programie wycieczki jest te# 
podziwianie zachodu S$o(ca na pusty-
ni i%barbecue. Wszystko to pozostawi 
niezapomniane wspomnienia. Wycieczka 
obejmuje kolacj!.

KOLOROWY KANION
To trzeci co do wielko&ci kanion na Ziemi, 
zbudowany jest z%czerwonego piaskow-
ca, a%zwiedzicie go w%górach Synaj. Ten 
cud natury uformowa$ si! milion lat 
temu w%wyniku trz!sienia ziemi, a%nie-
ustaj"cy wiatr „powycina$” w%mi!kkich 
ska$ach, przepi!kne formy. Niesamowi-
tym do&wiadczeniem b!dzie w!drówka 
ol&niewaj"c" &cie#k" z%naturalnego talku 
oraz przeci&ni!cie si! przez bardzo w"ski 
korytarz utworzony z%poprzewracanych 
ogromnych bloków skalnych, gdzie gra 
&wiate$ zapiera dech w%piersiach. W%pro-
gramie przewidziana jest równie# k"piel 
w%okolicach Dahab.

Egipt to kolebka jednej z!najstarszych cywilizacji, 
a!jednocze"nie idealne miejsce dla szukaj#cych 
odpoczynku od codzienno"ci. Amatorom s$o%ca 
oferuje pi&kne pla'e, entuzjastów sportów wodnych 
zachwyci ciep$ym morzem i!skarbami podwodnego 
"wiata, a!mi$o"ników sztuki kusi bogactwem 
zabytków. To tu wszystko si& zacz&$o.

SNURKOWANIE

QUADY

KARNAK

GÓRA SYNAJ
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Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne
LUXOR | KAIR | GIZA | GÓRA SYNAJ | PETRA

LUXOR ! WITAJCIE W"STARO#YTNYCH 
TEBACH
Luksor to obowi!zkowy punkt na li"cie „MUST SEE” 
w#Egipcie. Szokuje przede wszystkim ogromem 
swojego staro$ytnego bogactwa. Niegdy" staro$ytne 
Teby, g%ówny o"rodek pa&stwa i#siedziba najznamie-
nitszych faraonów. Dzi" najwi'ksze muzeum "wiata 
na "wie$ym powietrzu. Podczas wycieczki czeka 
Ci' niesamowite spotkanie z#tymi skarbami: kom-
pleks "wi!ty& Amona Ra w#Karnaku, Dolina Królów 
i#Królowych z#nekropoli! egipskich w%adców oraz 
niezliczona liczba staro$ytnych pos!gów, "wi!ty& 
i#krypt na zachodnim brzegu Nilu. Nie ominie Ci' te$ 
wizyta przy "piewaj!cych Kolosach Memnona oraz 
w#"wi!tyni pierwszej kobiety faraona – Hatszepsut. 

STARO!YTNE TEBY
z"pi#kn$ %wi$tyni$ Hat-
szepsut, Dolin$ Królów 

i"Królowych oraz majesta-
tyczn$ %wi$tyni$

Amona w"Karnaku,  
to"absolutny  

must see!

WIELKIE PIRAMIDY

Przedstawione wycieczki maj! charakter orientacyjny, pe%na oferta, programy i#ceny dost'pne s! u#przedstawiciela Coral Travel Poland w#miejscu wakacji.
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 PUSTYNNA WENECJA 
El Gouna nazywana jest „Egipsk! Wenecj!”. 
Wystarczy rzut oka na ów luksusowy kurort, 
!eby zrozumie" dlaczego. T# znacznie spokoj-
niejsz$ od gwarnej Hurghady stref# turystyczn$ 
zbudowano na kilkunastu niewielkich wyspach 
poprzedzielanych b%#kitnymi lagunami i&kana-
%ami. Ca%o'" zaprojektowana jest w&ciekawym 
bedui(skim stylu. Luksusowe hotele s$siaduj$ tu 
z&kasynami, imponuj$cym 18-do%kowym polem 
golfowym i&kameralnymi restauracjami. To jednak 
nie oznacza, !e El&Gouna jest kurortem tylko dla 
emerytów. Kto lubi zaaplikowa" sobie od czasu 
do czasu porcj# adrenaliny, b#dzie zachwycony 
warunkami dla kitesurfingu i&wspania"! baz! nur-
kow!. W&odleg%o'ci 31 mil morskich od El Gouny 
na dnie spoczywa wrak statku Thistlegorm, jeden 
z&ulubionych punktów wypadów nurkowych. 

ulubione
miejsca
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HURGHADA

378 TITANIC PALACE & AQUA PARK BEACH RESORT 5 X X X X 2-13 2-7

380 NUBIA AQUA BEACH RESORT 5 X X X 2-14 2-14

382 CARIBBEAN WORLD RESORT SOMA BAY 5 X X X

383 JAZ AQUAMARINE RESORT 5 X X X X 2-13

384 SENTIDO PALM ROYALE SOMA BAY RESORT 5 X X X 2-14

385 STEIGENBERGER AQUA MAGIC 5 X X X 2-14

386 TITANIC RESORT & AQUA PARK 4 X X

387 TITANIC ROYAL 5 X X X X

388 ALBATROS JUNGLE AQUA PARK 4 X X X 2-14 2-7

390 ALI BABA PALACE 4 X X X

392 ALBATROS AQUA BLU RESORT HRG 4 X X X 2-14

393 ALBATROS ALF LEILA WA LEILA 4 X X X 2-14

Hurghada

Jaz Aquamarine Resort

Sentido Palm Royale 
Soma Bay Resort

Nubia Aqua Beach Resort 

Steigenberger Aqua Magic

Titanic Royal

Albatros Aqua Blu Resort Hrg

Titanic Palace & Aqua Park Beach Resort

Ali Baba Palace

Carribean World Resort Soma Bay

Titanic Resort & Aqua Park

Albatros Jungle  
Aqua Park

Albatros Alf  
Leila Wa Leila
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 SZYBOWANIE NA FALI
Soma Bay to zatoka okolona sze-
rokimi, piaszczystymi pla!ami, przy 
których wyros"y luksusowe hotele. 
Tu odnale#$ mo!na spokój i%uciec 
od zgie"ku miasta. Przy brzegu nie 
ma raf, wi&c znakomicie odnajd' 
si& na tych wodach mi"o(nicy wind 
i!kitesurfingu.

MAGICZNA ZATOKA
Oko"o 35 km na po"udnie od Hurghady skrywa si& jedna z%najpi&kniejszych zatok 
Riwiery Morza Czerwonego – Makadi Bay. Miejsce to s"ynie z%przepi&knych 
pla! i%zanurzonych pod wod' tu! przy brzegu raf koralowych. Tutejsze hotele 
maj' doskonale rozwini&t' infrastruktur&, s' nawet warunki do uprawiania jazdy 
konnej. Makadi Bay jest bardzo popularna w(ród rodzin z%dzie$mi. Kurort nie jest 
zat"oczony, panuje tu kameralna atmosfera.

Bajeczne rafy koralowe, 
piaszczyste pla!e, s"oneczne 
niebo… to w"a#nie czeka 
tu na Was przez ca"y rok. 
Ale Hurghada to nie tylko 
Morze Czerwone. Spotkacie 
tu te! niesamowity teren 
pustynny, #wiat Beduinów 
i$dawnych, tajemniczych 
miast. St%d warto równie! 
wybra& si' na spotkanie „oko 
w$oko” z$egipsk% histori%.

Hurghada
KULTURA | ROZRYWKA | TRADYCJA
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2010 r., 
odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, pralnia, 
13 basenów odkrytych, aquapark z 16 
zje!d!alniami.

PLA!A
200 metrów od budynku g"ównego, 
prywatna, !wirowa. Parasole, le!aki, r#czniki, 
beach bar. Ska"a koralowa przy wej$ciu do 
morza.

POKOJE
W kilku budynkach. Wyposa!one w klimaty-
zacj#, minibar, "azienk#, TV, sejf balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
 %  rodzinne
 %  bungalow

 %  superior

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna  
i 6 à la carte, 3 bary.
All Inclusive 24h
 %  $niadanie, obiad
 % kolacja, pó&ny posi"ek
 %  przek'ski, 
 %  lokalne napoje alkoholowe i(bezalkoholowe

Restauracje à la carte: chi)ska, indyjska, 
meksyka)ska, egipska, japo)ska, mongolska.

INTERNET
 %  WiFi w(lobby i(pokojach bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 %  si"ownia,  aerobik
 %  rzutki, tenis sto"owy
 % minigolf

%  2 korty tenisowe
%  siatkówka
% pi"ka no!na
 %   animacje, dyskoteka

%  centrum SPA, sauna, masa!, jacuzzi
% salon pi#kno$ci
 %  kr#gle, bilard
 % sauna
 %  sporty wodne na pla!y
 %  centrum nurkowe

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 % polskoj#zyczny animator 20.06-12.09.20 

% zaj#cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat, 
m.in.: zaj#cia plastyczne, zawody sportowe
 %  brodzik,  8 zje!d!alni wodnych,  plac zabaw
 % opiekunka
 %  menu i(krzese"ka dla dzieci w(restauracji
 %  "ó!eczka dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE 24H ALL INCLUSIVE 24H 

TITANIC PALACE & AQUA 
PARK BEACH RESORT

Doskona!e po!"czenie s!ynnej egipskiej tradycji z#nowoczesnymi 
udogodnieniami dla Go$ci. Kompilacja wspania!ego b!%kitnego morza, 
s!onecznego nieba i#pi%knej pogody – to przepis na udane wakacje. 

  ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA*Y
  16 ZJE*D*ALNI
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
17 km od Hurghady,  
10 km od lotniska.

Polskie
animacje
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2014 r. Na 
terenie hotelu restauracje, bary, sala 
konferencyjna, sejf w recepcji, pralnia, 
4 baseny odkryte, 2 aquaparki.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-!wirowa, 
500 m d"ugo#ci. Parasole, le!aki, r$czniki, 
beach bar.

POKOJE
W budynku g"ównym i aneksach. 
Wyposa!one w klimatyzacj$, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, 
"azienk$, balkon.
Typy pokoi:
%  standardowe dla max 4 os.
%  rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 2 à la carte, 3 bary.
All Inclusive 24h
%  #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek,  
%  lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte:  w"oska, chi'ska.

INTERNET
%  WiFi w lobby p"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 %  siatkówka,  sporty wodne na pla!y

%  aerobik,  animacje, dyskoteka,  bilard, rzutki, 
tenis sto"owy

%  si"ownia, centrum SPA, salon pi$kno#ci, 
sauna, masa!, jacuzzi

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 % polskoj$zyczny animator 20.06-12.09.20 

% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat, 
m.in.: zaj$cia plastyczne, zawody sportowe

% brodzik
% 11 zje!d!alni wodnych
% minidisco 
%  plac zabaw, hu#tawki
% krzese"ka dla dzieci w restauracji
%  "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

ALL INCLUSIVE 24H ALL INCLUSIVE 24H 

NUBIA AQUA BEACH 
RESORT

Po!o"ony bezpo#rednio przy piaszczystej pla"y stanowi doskona!y wybór 
dla pasjonatów aktywnego wypoczynku, a$ze wzgl%du na kompleks 
basenów i$zje"d"alni tak"e dla rodzin z$dzie&mi! 

  ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA(Y
  ZJE(D(ALNIE b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 14 LAT

a
LOKALIZACJA: 
13 km El Gouny,  
30 km od Hurghady,  
17 km od lotniska.

Polskie
animacje
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2009 r.
Na terenie hotelu restauracje, bary, pralnia, 
baseny odkryte, 14 zje!d!alni w aquaparku. 

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-!wirowa, 
400 m d"ugo#ci. Parasole, le!aki, r$czniki. 
Ska"a koralowa przy zej#ciu do morza.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposa!one w klimatyza-
cj$, sejf, minibar, zestaw do kawy/herbaty, 
TV, "azienk$, balkon.
Typy pokoi:
 %  standardowe dla max 2 os.
 %  superior dla max 3 os.
 %  rodzinne dla max 4 os.
 % suity

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 4 à la carte, bar.
All Inclusive 
 %  #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny 
posi"ek,  przek'ski, lody
 %  lokalne napoje bezalkoholowe i(alkoholowe

Restauracje à la carte:  azjatycka, w"oska, 
liba)ska, rybna.

INTERNET
 %  WiFi w(hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% pi"ka no!na, siatkówka,  tenis sto"owy, 

rzutki,  4 korty tenisowe, sporty wodne
 %  animacje, dyskoteka
 %  si"ownia,  sauna, "a&nia turecka
 % centrum SPA, masa!, jacuzzi

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 %  zaj$cia w(miniklubie dla dzieci 4-11 lat
 %  plac zabaw, 3 brodziki,  aquapark 
(7 zje!d!alni) dla m"odszych i(starszych

%  menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
 %  mo!liwo#* wypo!yczenia wózka
 %  "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

JAZ AQUAMARINE RESORT
Wodne szale!stwo na 14-stu zje"d"alniach oraz bezpo#redni dost$p do 
prywatnej, piaszczystej pla"y z%le"akami, parasolami i%beach barem All 
Inclusive sprawi&, "e wakacje tu b$d& pe'ne atrakcji a%eleganckie wn$trza 
hotelu dodadz& uroku wakacjom.

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA+Y
  14 ZJE+D+ALNI
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
20 km od Hurghady,  
17 km od lotniska.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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CARIBBEAN WORLD RESORT 
SOMA BAY

Hotel s!siaduje z"pla#! i"turkusowym morzem. Jego atutem s! zje#d#alnie 
wodne i"kompleks basenów na $wie#ym powietrzu. 

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2007 r., 
odnowiony w 2013 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sejf w recepcji, pralnia, sala 
konferencyjna, centrum biznesowe, 
3 baseny odkryte, 3 zje!d!alnie wodne dla 
doros"ych i 3 dla dzieci.

PLA!A
100 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 
300 m d"ugo#ci. Parasole, le!aki, r$czniki, 
beach bar.

POKOJE
W 17 budynkach. Wyposa!one w klimatyza-
cj$, sejf, minibar, TV, "azienk$, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
 %  superior
 %  rodzinne  superior

WY!YWIENIE
5 restauracji, 2 restauracje à la carte, 6 barów.
All Inclusive 
% #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, 

przek'ski, , lody
% wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: w"oska, egipska. 

INTERNET
 % WiFi w(hotelu p"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 %  si"ownia, aerobik

% tenis ziemny, tenis sto"owy, rzutki, 
badminton, koszykówka, siatkówka, pi"ka 
no!na, bilard, cymbergaj, sporty wodne

% animacje, dyskoteka
% centrum SPA, masa!, sauna, jacuzzi, salon 

pi$kno#ci, "a&nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 %   animacje i(miniklub dla dzieci 4-12 lat
 %  plac zabaw,  brodzik
 %  menu i(krzese"ka dla dzieci w(restauracji
 %  "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

  ALL INCLUSIVE   ZJE)D)ALNIE a
LOKALIZACJA: 
Soma Bay, 50 km od Hurghady, 
40 km od lotniska w(Hurghadzie.

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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STEIGENBERGER AQUA MAGIC
Idealne miejsce na sp!dzenie rodzinnego urlopu blisko krystalicznych 
wód Morza Czerwonego. Na Go"ci czeka rozleg#y kompleks basenowy, 
zje$d$alnie wodne dla dzieci i%doros#ych. Dla spragnionych relaksu, 
proponujemy czas sp!dzony w%centrum SPA z%salonem pi!kno"ci.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2014 r., od-
nowiony 2016 r. Na terenie hotelu restaura-
cje, bary, sale konferencyjne, sejf w recepcji, 
pralnia, 7 basenów odkrytych oraz leniwa 
rzeka, aquapark z 9 zje!d!alniami. 

PLA!A
400 m od hotelu, piaszczysta, prywatna, 170 m 
d"ugo#ci, pomost. Ska"a koralowa przy zej#ciu 
do morza. Parasole, le!aki, r$czniki, beach bar.

POKOJE
W 8 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj$, 
sejf, zestaw do kawy/herbaty, minibar, "azien-
k$, TV, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 %  standardowe dla max 3 os.
 %  superior dla max 3 os.
 %  suity rodzinne i&junior suity dla max 4 os.
 % deluxe dla max 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, mi$dzynarodowa, food 
court, restauracja na pla!y, 3 restauracje 
à la carte, 6 barów, shisha corner. 
Mega All Inclusive 24h
%  #niadanie, obiad, kolacja, pó'ny posi"ek, 

 przek(ski, lody, 
 %  lokalne napoje bezalkoholowe i&alkoholowe

Restauracje à la carte:  francuska, w"oska, 
indyjska.

INTERNET
 %  WiFi w&lobby bezp"atne, w&pokojach p"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 %  si"ownia, masa!, sauna, centrum SPA
 %   bilard, tenis sto"owy,  siatkówka, rzutki
 %  aerobik,  animacje,  dyskoteka
 % sporty wodne na pla!y

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 %  zaj$cia w&miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 %  plac zabaw, 3 zje!d!alnie wodne, 2 brodziki
 % mo!liwo#) wypo!yczenia wózka
 %  menu i&krzese"ka dla dzieci w&restauracji
 %  "ó!eczko dla dziecka do 2 lat,  opiekunka

Przyk%adowy pokój

MEGA MEGA 
ALL INCLUSIVE 24H ALL INCLUSIVE 24H 

  MEGA ALL INCLUSIVE 24H
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT a

LOKALIZACJA: 
5 km od Hurghady,  
6 km od lotniska.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si$ z&Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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SENTIDO PALM ROYALE SOMA BAY
W!ekskluzywnym hotelu zlokalizowanym w!pi"knym ogrodzie, przy 
d#ugiej, piaszczystej pla$y sp"dz% Pa&stwo wspania#y urlop. Lazurowe 
morze, odkryte baseny, centrum SPA, salon pi"kno'ci, bogate zaplecze 
sportowe, to gwarancja wypoczynku w!niepowtarzalnej atmosferze.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1994 r., 
odnowiony w 2011 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, 
centrum biznesowe, pralnia, sejf w recepcji, 
2 baseny odkryte, basen kryty.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 1200 m 
d!ugo"ci. Parasole, le#aki, r$czniki.

POKOJE
W budynku g!ównym i aneksach. 
Wyposa#one w klimatyzacj$, minibar, zestaw 
do kawy/herbaty, sejf, !azienk$, TV, balkon.
Typy pokoi:
 %  standardowe club dla max 3 os.
 %  superior dla max 3 os.
 %  rodzinne dla max 4 os.
 %  junior suite i&executive suite dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g!ówna i 4 à la carte, 7 barów.
All Inclusive 24h
%  "niadanie, obiad, kolacja,  przek'ski, lody
 %  lokalne napoje bezalkoholowe i&alkoholowe

"niadanie i#obiadokolacja
Restauracje à la carte: w!oska, egipska, 
azjatycka, grecka. 

INTERNET
 %  WiFi w&lobby i&pokojach bezp!atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
 %   tenis sto!owy, rzutki,  minigolf,  bilard, pi!ka 
no#na,  sporty wodne, si!ownia, aerobik 

% 4 korty tenisowe, siatkówka, koszykówka
 %  dyskoteka,  animacje

%  salon pi$kno"ci, centrum SPA, masa#, 
talasoterapia, sauna, jacuzzi

Z#MY"L$ O#DZIECIACH
 %   animacje i&miniklub dla dzieci 4-12 lat
 %  plac zabaw,  brodzik
 %  menu i&krzese!ka dla dzieci w&restauracji
 %  !ó#eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przyk%adowy pokój

  ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA(Y
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT a

LOKALIZACJA: 
Soma Bay,  
12 km od Safagi,  
45 km od lotniska.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z&Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE 24H ALL INCLUSIVE 24H 
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TITANIC ROYAL 
Luksusowy hotel przeznaczony przede wszystkim na rodzinne wakacje. 
Oferuje on du!y park wodny dla wszystkich amatorów wodnych 
szale"stw a#tak!e kompleks basenów odkrytych. Smakosze z#pewno$ci% 
zafascynowani b&d% szerokim wachlarzem restauracji z#ca'ego $wiata. 

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2019 r.  
Na terenie hotelu restauracje, bary, pralnia, 
centrum biznesowe, 4 baseny odkryte, 
aquapark. Hotel przystosowany dla osób 
niepe!nosprawnych. 

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 180 m 
d!ugo"ci. Parasole, le#aki, r$czniki, beach bar.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposa#one w klimatyza-
cj$, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, TV, !azienk$, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 % standardowe dla max. 4 os.
 % rodzinne dla max. 5 os.
 % promo dla max. 4 os.
 % junior suity dla max. 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g!ówna, 4 à la carte, 4 bary. 
All Inclusive 24h
%  "niadanie, obiad,  przek&ski, kolacja, pó'ny 

posi!ek, lody 
 %  wybrane lokalne napoje bez- i(alkoholowe

Restauracje à la carte:  w!oska, chi)ska, 
mongolska, rybna.

INTERNET
 %  WiFi w(hotelu bezp!atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
%  siatkówka, tenis sto!owy, kr$gle, bilard
% si!ownia, animacje, aerobik
% centrum SPA, masa#, sauna, jacuzzi, salon 

pi$kno"ci, !a'nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 %  zaj$cia w(miniklubie dla dzieci 4-12 lat

%  plac zabaw,  
% 2 brodziki, 13 zje#d#alni wodnych
 %  menu i(krzese!ka dla dzieci w(restauracji
 %  !ó#eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przyk%adowy pokój

  ALL INCLUSIVE 24H
  ZJE*D*ALNIE

  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 5 OSÓB a

LOKALIZACJA: 
17 km od centrum Hurghady,  
10 km od lotniska w(Hurghadzie.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE 24H ALL INCLUSIVE 24H 
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TITANIC RESORT & AQUA PARK
Czterogwiazdkowy Titanic Resort & Aqua Park jest idealnym wyborem 
dla mi!o"ników wodnych szale#stw. Hotelowy Aquapark dysponuje 
trzydziestoma zje$d$alniami dla dzieci i%doros!ych. Na najm!odszych 
czeka dodatkowo du$y klub wraz z%licznym zespo!em animacyjnym

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, 3 baseny odkryte, 
aquapark. Przystosowany dla osób 
niepe!nosprawnych.

PLA!A
700 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-
-"wirowa. 200 m d!ugo#ci. Parasole, le"aki, 
r$czniki. Doj#cie do pla"y ulic% lub dojazd 
busem hotelowym. Beach bar.

POKOJE
W budynku g!ównym i 2 budynkach aneks. 
Wyposa"one w klimatyzacj$, sejf, minibar, 
TV, !azienk$, balkon.
Typy pokoi:
 & standardowe dla max 3 os.
 & rodzinne dla max 4 os
 & suity dla max 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g!ówna, 3 restauracje a la carte, 
4 bary.
All Inclusive 
&  #niadanie, obiad, kolacja,  przek%ski, lody
 &  wybrane lokalne napoje bez-i'alkoholowe

Restauracje à la carte: owoce morza, w!oska, 
#ródziemnomorska.

INTERNET
 &  WiFi w'lobby p!atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 &  si!ownia, masa", sauna, jacuzzi
 & siatkówka, rzutki, tenis sto!owy
 & animacje, aerobik, sporty wodne
 & centrum SPA, salon pi$kno#ci, !a(nia turecka
 & pi!ka no"na, bilard, cymbergaj

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 &  plac zabaw, brodzik, 16 zje"d"alni wodnych
 &  animacje i'miniklub dla dzieci 4-12 lat
 &  menu i'krzese!ka dla dzieci w'restauracji
 &  !ó"eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi%zany jest 
do zapoznania si$ z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE   ZJE)D)ALNIE a
LOKALIZACJA: 
17 km od Hurghady,  
8 km od lotniska.

386 Wi&cej o%hotelu na www.coraltravel.pl

EG
IP

T
 | 

H
u

rg
h

ad
a

386 387



K
lie

n
t 

p
rz

ed
 p

o
d

p
is

an
ie

m
 u

m
o

w
y 

zo
b

o
w

i!
za

n
y 

je
st

 d
o

 z
ap

o
zn

an
ia

 s
i"

 z
#W

ar
u

n
ka

m
i I

m
p

re
z 

Tu
ry

st
yc

zn
yc

h
 d

o
st

"p
n

ym
i p

o
d

 a
d

re
se

m
 w

w
w

.c
o

ra
lt

ra
ve

l.p
l

389389Wi!cej o"hotelu na www.coraltravel.plcoralove latocoralove lato

EG
IP

T
 | 

H
u

rg
h

ad
a

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2009 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu bary, 
restauracje, pralnia, kompleks basenów, 
leniwa rzeka i aquapark z 35 zje!d!alniami. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
900 m od hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysta, 300 m d"ugo#ci. Parasole, le!aki, 
r$czniki, beach bar. Bus hotelowy do pla!y.

POKOJE
W bungalowach. Wyposa!one w klimatyzacj$, 
TV, sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy/
herbaty, "azienk$, balkon lub taras.

Typy pokoi:
 %  standardowe
 %  rodzinne

WY!YWIENIE
 10 restauracji, 9 barów.
All Inclusive 
 %  #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny 
posi"ek,  przek'ski, lody
 %  lokalne napoje bezalkoholowe i(alkoholowe

INTERNET
 %  WiFi w(lobby bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 %  si"ownia,  aerobik

 %  tenis sto"owy, rzutki
 % siatkówka, koszykówka
 %  minigolf, rzutki,  bilard,  sporty wodne
 %  2 korty tenisowe
 % minigolf
 %  animacje
 %  centrum SPA, masa!,  sauna, "a&nia, jacuzzi
 %  salon pi$kno#ci

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 %  animacje i(miniklub dla dzieci 4-12 lat
 %  plac zabaw,  brodzik
 % aquapark z(14 zje!d!alniami

%  menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
 %  mo!liwo#) wypo!yczenia wózka
 %  "ó!eczko dla dziecka do 2 lat 

Przyk%adowy pokój
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ALBATROS JUNGLE AQUA PARK
Wymarzone miejsce na niezapomniane wakacje dla mi!o"ników „wodnych 
przygód”. Na terenie hotelu znajduje si# jeden z$najwi#kszych aquaparków 
w$Hurghadzie, z$35 zje%d%alniami dla ma!ych i$du%ych oraz olbrzymi 
kompleks basenów. 

  ALL INCLUSIVE 
  35 ZJE*D*ALNI
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
25 km od Hurghady,  
10 km od lotniska.

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2001 r., 
odnowiony w 2019. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sejf w recepcji, pralnia, sala 
konferencyjna, centrum biznesowe, 
2 baseny odkryte, aquapark. Hotel przysto-
sowany dla osób niepe!nosprawnych. 

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, pomost. 
Parasole, le"aki, r#czniki, pawilony, beach bar. 

POKOJE
W 12 budynkach. Wyposa"one w klimatyza-
cj#, minibar, TV, !azienka, taras.

Typy pokoi:
 $ standardowe dla max. 4 os.
 $ deluxe dla max. 4 os.
 $ suity rodzinne dla max. 5 os.

WY!YWIENIE
 4 restauracje, restauracja à la carte, 5 barów. 
All Inclusive
$  %niadanie, obiad,  przek&ski, kolacja, lody
$ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  mi#dzynarodowa.

INTERNET
 $  WiFi w'lobby p!atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
$  2 korty do tenisa ziemnego
$ tenis sto!owy, bilard, kr#gle, minigolf, rzutki, 

siatkówka, pi!ka no"na,sporty wodne
$ aerobik, si!ownia
$ animacje, minidisco, dyskoteka
$ centrum SPA, salon pi#kno%ci, talasoterapia, 

masa", sauna, jacuzzi, !a(nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 $  zaj#cia w'miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 $  plac zabaw,  brodzik, 8 zje"d"alni wodnych
 $  menu i'krzese!ka dla dzieci w'restauracji
 $  !ó"eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

ALI BABA PALACE 
Hotel oferuje atrakcje dla ka!dej grupy wiekowej. Sk"ada si# na to 
park wodny, kr#gle, animacje czy dyskoteki. Jednak to co naprawd# 
pozwala odpocz$% podczas pobytu to krystalicznie b"#kitna woda wraz 
z&atrakcyjnym pakietem All Inclusive. 

  ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA)Y

  ZJE)D)ALNIE
  POKOJE DLA 5 OSÓB a

LOKALIZACJA: 
10 km od Hurghady,  
17 km od lotniska w'Hurghadzie.

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

391391Wi#cej o&hotelu na www.coraltravel.plcoralove latocoralove lato

EG
IP

T
 | 

H
u

rg
h

ad
a

K
lie

n
t 

p
rz

ed
 p

o
d

p
is

an
ie

m
 u

m
o

w
y 

zo
b

o
w

i!
za

n
y 

je
st

 d
o

 z
ap

o
zn

an
ia

 s
i"

 z
#W

ar
u

n
ka

m
i I

m
p

re
z 

Tu
ry

st
yc

zn
yc

h
 d

o
st

"p
n

ym
i p

o
d

 a
d

re
se

m
 w

w
w

.c
o

ra
lt

ra
ve

l.p
l

Przyk!adowy pokój

EG
IP

T
 | 

H
u

rg
h

ad
a

390 Wi!cej o"hotelu na www.coraltravel.pl

EG
IP

T
 | 

H
u

rg
h

ad
a

390 391



ALBATROS ALF LEILA WA LEILA
Hotel zbudowany zosta! w"bajkowym klimacie, dzi#ki czemu jest idealn$ 
propozycj$ na wakacje dla rodzin z"dzie%mi. Po!o&ony na rozleg!ym 
terenie zapewnia chwile relaksu w"ciszy i"spokoju. Szereg atrakcji, bogate 
zaplecze sportowo-relaksacyjne,ciekawe animacje nie pozwol$ na nud#.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2000 r., 
odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, 5 basenów 
odkrytych.

PLA!A
600 m od hotelu, prywatna, piaszczysta 
z pomostem, 500 m d!ugo"ci. Parasole, 
le#aki, r$czniki. Doj"cie do pla#y przez ulic$. 
Do pla#y kursuje bus hotelowy.

POKOJE
W 5 budynkach. Wyposa#one w klimatyza-
cj$, sejf, minibar, TV, !azienk$, balkon/taras.
Typy pokoi:
 %  standardowe
 %  superior
 %  rodzinne

WY!YWIENIE
Restauracja g!ówna, 10 barów.
All Inclusive 
%  "niadanie, obiad, kolacja, pó&ny posi!ek, 

 przek'ski, lody
 %  wybrane lokalne napoje bez- i(alkoholowe

INTERNET
 %  WiFi w(cz$"ciach wspólnych bezp!atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
%  si!ownia, aerobik, sauna, !a&nia turecka, 

jacuzzi
%  tenis sto!owy,  pi!ka no#na, minigolf, bilard, 

rzutki, kort tenisowy, siatkówka
 % animacje, sporty wodne na pla#y
 % centrum SPA, masa#, salon pi$kno"ci, 

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
%  brodzik,  6 zje#d#alni wodnych,  plac zabaw
 %  animacje,  miniklub dla dzieci 4-12 lat
 %  menu i(krzese!ka dla dzieci w(restauracji
 %  mo#liwo") wypo#yczenia wózka
 %  !ó#eczko dla dziecka do 2 lat 

Przyk%adowy pokój

  ALL INCLUSIVE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT a

LOKALIZACJA: 
20 km od Hurghady,  
15 km od lotniska.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 
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Przyk!adowy pokój

ALBATROS AQUA BLU 
RESORT HRG

Zje!d!alnie wodne, animacje dla ma"ych i#du!ych, bogate zaplecze 
sportowo-rekreacyjne, to gwarancja udanych wakacji w#tym hotelu.

  ALL INCLUSIVE 
  27 ZJE!D!ALNI
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT a

LOKALIZACJA: 
15 km od Hurghada, 7 km 
od lotniska w"Hurghadzie.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sejf w recepcji, pralnia, 
4 baseny odkryte, basen olimpijski, aquapark, 
27 zje#d#alni.

PLA#A
600 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 
pomost, 350 m d$ugo%ci. Do pla#y kursuje 
bus hotelowy. Parasole, le#aki, r&czniki, beach 
bar. 

POKOJE
W 12 budynkach. Wyposa#one w klimatyza-
cj& indywidulan', sejf, zestaw do parzenia 
kawy/herbaty, minibar, TV, $azienk&, balkon.
Typy pokoi:
 (  standardowe
 (  rodzinne

WY#YWIENIE
Restauracje, 3 bary.
All Inclusive 
 (  %niadanie, obiad, kolacja, pó)ny 
posi$ek,  przek'ski, lody
 (  lokalne napoje bezalkoholowe i"alkoholowe

INTERNET
 (  WiFi w"lobby bezp$atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
(  tenis sto$owy, rzutki, pi$ka no#na, siatkówka, 

2 korty tenisowe, bilard, sporty wodne 
 ( aerobik, si$ownia
 ( animacje, dyskoteka
 ( centrum SPA, masa#, sauna, jacuzzi, 
salon pi&kno%ci, $a)nia turecka

Z"MY$L% O"DZIECIACH
 (  animacje i"miniklub dla dzieci 4-12 lat
 (  plac zabaw,  brodzik
 ( 16 zje#d#alni

(  menu i krzese$ka dla dzieci w restauracji
 (  $ó#eczko dla dziecka do 2 lat 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si& z"Warunkami Imprez Turystycznych 
dost&pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 
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SHARM EL SHEIKH

396 OTIUM HOTEL AMPHORAS 5 X X X X 2-14 2-4

398 REHANA ROYAL BEACH 5 X X X 2-15 2-7

400 JAZ MIRABEL BEACH 5 X X X X 2-13

401 RIXOS SHARM EL SHEIKH 5 X X X X 2-13

402 SHARM GRAND PLAZA RESORT 5 X X X 2-14 2-7

403 ALBATROS AQUA PARK SHARM 5 X X X 2-14

404 PARROTEL AQUA PARK RESORT SSH 4 X X X 2-14 2-7

405 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

Sharm Grand Plaza Resort

Morze Czerwone

SHARM EL SHEIKH

GOLF, LODOWISKO I!WYSZUKANE DRINKI
Je!li kto! lubi gra" w#golfa i#pi" wyszukane 
drinki w#modnych barach, powinien od-
wiedzi" ekskluzywn$ dzielnic% Shark Bay. 
Znajduje si% tutaj wielkie pole golfowe 
jakby &ywcem przeniesione z#Kalifornii. 
Niedaleko le&y Soho Square – centrum 
rozrywkowe, w#którym jest lodowisko, 
kr%gielnia z#sze!cioma torami, weso'e 
miasteczko i#niezliczone bary. Wyskocz 
równie& do „lodowego baru” – panuje 
tam temperatura -5°C, a#drinki po-
daj$ w#szklankach zrobionych z#lodu. 
Przy temperaturze na zewn$trz 40°C to 
niezapomniane prze&ycie. Wieczorem 
oczywi!cie bar albo klub. Co noc kilka 
tysi%cy ludzi ta(czy tu do muzyki puszczanej 
przez sprowadzanych z#Europy najlepszych 
did&ejów.

 PODWODNE KRÓLESTWO
Nieopodal Sharm el Sheikh 

rozci$ga si% niezwyk'y morski 
park narodowy Ras Moham-

med o#powierzchni 460#km2. 
Obejmuje po'udniow$ 
cz%!" Pó'wyspu Synaj, 
wody przybrze&ne oraz 
dwie wyspy Tiran i!Sana-
fir. Jedna z#wytyczonych 
w#parku tras pozwala po-
dziwia" porastaj$ce brzeg 
wiecznie zielone drzewa 

i#krzewy mangrowe. Na 
terenie mo&na ogl$da" te& 

mo&na pi%kne rafy koralowe, 
zamieszkane przez wiele gatun-

ków ryb, oraz kolonie koralowców 
i#ukwia'ów.

ulubione
miejsca

395395coralove latocoralove lato

Ka!dy, kto marzy o"zanu-
rzeniu si# w"krystalicznym 
b$#kicie Morza Czerwonego 
i"odkryciu tam naturalne-
go raju koralowców, tysi#cy 
odmian kolorowych ryb, tu 
w$a%nie spe$ni swe marze-
nia. Sharm El Sheikh szczyci 
si# doskona$ym po$o!eniem 
- pomi#dzy rezerwatami 
przyrody, a"parkiem naro-
dowym Ras Mohammed 
z"Obserwatorium Rekinów, 
gdzie mo!esz podziwia& 
zapieraj'c' dech w"piersiach 
flor# i"faun#.

 NAAMA BAY
To turystyczne centrum Sharm el 
Sheikh, urokliwie po!o"one naprzeciwko 
wysypy Tiran. Wzd!u" miejskiej prome-
nady rozci#gaj# si$ szisza bary, restau-
racje i%dyskoteki. Rodzinom z%ma!ymi 
podró"nikami polecamy odwiedzenie 
Cleopark, rewelacyjnego aquaparku, 
w%którym czeka wiele ciekawych atrakcji 

dla du"ych i%ma!ych. W%dzielnicy Hada-
ba zwiedzicie delfinarium, a%tu" obok 
jest Alf Leila Wa Leila – park rozrywki, 
który przeniesie Was do ba&ni Szehe-
rezady. Na aktywnych czekaj# tu korty 
tenisowe, trasy dla quadów, rowerów, 
a%na romantyczne wieczory polecamy 
przeja"d"k$ konno lub na wielb!#dzie 
w%blasku zachodz#cego s!o'ca. 

Sharm el Sheikh 
KULTURA | ROZRYWKA | TRADYCJA
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2001 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sale konferencyjne, 
6 basenów odkrytych, 3 zje!d!alnie wodne. 

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, !wirowa z pomo-
stem, ok. 300 m d"ugo#ci. Ska"a koralowa 
przy wej#ciu do morza. Parasole, le!aki, 
r$czniki.

POKOJE
W budynku g"ównym, 25 blokach i aneksie. 
Wyposa!one w klimatyzacj$, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy/herbaty, TV, 
"azienk$, 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.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 2 restauracje à la carte, 
9 barów.
All Inclusive 
 %  #niadanie,  obiad, kolacja,  przek&ski, lody
 %  lokalne napoje bezalkoholowe i'alkoholowe

Restauracje à la carte:  w"oska, orientalna.

INTERNET
 %  WiFi w'lobby bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 %  si"ownia
 %  rzutki,  bilard, tenis sto"owy
 %  siatkówka
 % aerobik, animacje
 %  2 korty tenisowe
 %  sauna, jacuzzi, masa! 
 % centrum SPA
 % salon pi$kno#ci
 %  sporty wodne na pla!y

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 %  brodzik
 %   animacje i'miniklub dla dzieci 4-14 lat
 %  plac zabaw
 %  menu dla dzieci i'krzese"ka w'restauracji
 %  "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój

OTIUM HOTEL AMPHORAS
Ten przestronny hotel to idealne miejsce na sp!dzenie fascynuj"cego, 
rodzinnego urlopu w#niepowtarzalnej atmosferze i#blisko$ci krystalicznych 
wód Morza Czerwonego. Turkusowe morze, centrum SPA oraz zaplecze 
rekreacyjno-sportowe sprawi", %e czas sp!dzony tutaj b!dzie wyj"tkowy.

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

  ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA(Y
  ZJE(D(ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 6 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 4 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Um El Sid Cliff,  
4 km od Sharm El Sheikh, 
20 km od lotniska.

396 Wi!cej o#hotelu na www.coraltravel.pl

EG
IP

T
 | 

Sh
ar

m
 E

l S
h

ei
kh

396 397



HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2008 r., 
odnowiony w 2013 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, pralnia, 
sejf w recepcji, 9 basenów odkrytych, 
aquapark.  

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-!wirowa, 
200 m d"ugo#ci. Przy pla!y pomost. Parasole, 
le!aki, materace i r$czniki, beach bar.

POKOJE
W budynku g"ównym, w bungalowach i na 
terenie hotelu Rehana Royal Prestige. 
Wyposa!one w klimatyzacj$, sejf, minibar, 
zestaw do kawy/herbaty, TV, "azienk$, 
balkon/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.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 4 à la carte, 6 barów.
All Inclusive 24h
 %  #niadanie, obiad, kolacja, pó&ny 
posi"ek,  przek'ski, lody, 
 %  lokalne napoje alkoholowe i(bezalkoholowe

Restauracje à la carte:  w"oska, chi)ska, 
tajska, japo)ska, orientalna. 

INTERNET
 %  WiFi w(lobby p"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 %  si"ownia, aerobik
 % rzutki,  tenis sto"owy
 %  bilard, cymbergaj
 %  kort tenisowy
 % siatkówka, pi"ka no!na
 %  dyskoteka, animacje
 %  salon pi$kno#ci
 % centrum SPA
 % masa!, sauna, "a&nia turecka, jacuzzi
 %  centrum nurkowe

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 %  zaj$cia w(miniklubie dla dzieci 5-12 lat

%  plac zabaw
% 6 brodzików, 4 zje!d!alnie wodne
 %  animacje
 %  krzese"ka i(menu dla dzieci w(restauracji
 %  "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój

REHANA ROYAL BEACH
Wakacyjny raj dla amatorów nurkowania, rozkoszuj!cych si" pi"knem 
rafy koralowej. Pierwsze szlify w#aqualungu mo$na zdoby% w#centrum 
nurkowym pod okiem instruktorów. Hotel z#rozleg&ym zielonym ogrodem 
zapewnia swoim Go'ciom idealne warunki do relaksu i#odpoczynku. 

  ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA*Y
  ZJE*D*ALNIE b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 15 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
W(pó"nocno-wschodniej dzielnicy, 
nad zatok' Nabq Bay,  
20 km od Naama Bay,  
7 km od lotniska.

ALL INCLUSIVE 24H ALL INCLUSIVE 24H 
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RIXOS SHARM EL SHEIKH
Wysokiej klasy imponuj!cy kompleks hotelowy sk"adaj!cy si# z$kilku 
basenów, rewelacyjnego centrum SPA, rozbudowanego zaplecza 
rekreacyjno-sportowego oraz znakomitej kuchni serwowanej 
w$restauracjach.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2009 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
7 basenów odkrytych, aquapark.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piasz-
czysto-!wirowa, 330 m d"ugo#ci, Parasole, 
le!aki i r$czniki.

POKOJE
W budynku g"ównym i 17 aneksach. 
Wyposa!one w klimatyzacj$, sejf, minibar, 
zestaw do kawy/herbaty, TV, "azienk$, 
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.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 7 à la carte, bary.
Ultra All Inclusive 24h
%  #niadanie, obiad, kolacja oraz pó&ny 

posi"ek,  przek'ski, lody
%  lokalne i wybrane importowane napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe, 
Restauracje à la carte:  w"oska, chi(ska, 
sushi, owoce morza, orientalna, indyjska, 
turecka, egipska.

INTERNET
%  WiFi w lobby i pokojach bezp"atne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
%  si"ownia,   aerobik
% tenis sto"owy, rzutki, bilard,  siatkówka, 

koszykówka,  2 korty tenisowe, pi"ka no!na
%  dyskoteka,  animacje
%  salon pi$kno#ci, centrum SPA, masa!, 

sauna, "a&nia turecka, jacuzzi

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
%  animacje w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
%  plac zabaw,  3 brodziki
%  menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
%  mo!liwo#) wypo!yczenia wózka
%  "ó!eczko dla dziecka do 2 lat i opiekunka

Przyk%adowy pokój

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA*Y 
  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
Nabq Bay - 400m,  
25 km od Naama Bay,  
8 km od lotniska,  
22 km od centrum Sharm El Sheikh.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z+Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ULTRA ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H ALL INCLUSIVE 24H 
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JAZ MIRABEL BEACH
Rozleg!y kompleks hotelowy po!o"ony bezpo#rednio przy pla"y. Smaczna 
kuchnia, centrum SPA oraz kompleks 4 basenów i$8$zje"d"alni wodnych 
to tylko niektóre atrakcje, które sprawi%, "e urlop w$tym hotelu b&dzie 
niezapomniany.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2006 r., 
odnowiony w 2013 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sala konferencyjna, pralnia, 
4 baseny odkryte, 8 zje!d!alni w aquaparku.  

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 250 m 
d"ugo#ci. Parasole, le!aki, r$czniki, beach 
bar.  

POKOJE
W kilku budynkach. Wyposa!one w klimaty-
zacj$, minibar, "azienk$, TV, sejf, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
 %  superior dla max 3 os.
 %  rodzinne superior dla max 4 os.
 %  suite dla max 4 os.
 % rodzinne deluxe

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 3 à la carte, 5 barów.
All Inclusive 
 %  #niadanie, obiad, kolacja,  przek&ski, lody
 %  lokalne napoje bezalkoholowe i'alkoholowe

Restauracje à la carte:  w"oska, chi(ska, 
liba(ska.

INTERNET
 %  WiFi w'lobby bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 %  si"ownia,   aerobik, sauna, jacuzzi
 %   bilard, tenis sto"owy, 2  korty tenisowe
 %  koszykówka, siatkówka
 %  pi"ka no!na, rzutki
 % sporty wodne
 %  animacje,  dyskoteka
 %  centrum SPA, salon pi$kno#ci, masa!

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 %   animacje i'miniklub dla dzieci 4-12 lat
 %  plac zabaw,  2 brodziki,  3 zje!d!alnie wodne
 %  menu i'krzese"ka dla dzieci w'restauracji
 %  "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA)Y 
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
25 km od centrum Sharm El Sheikh, 
10 km od Sharks bay.

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2017 r.
Na terenie hotelu bary, restauracje, pralnia, 
basen, 47 zje!d!alni w aquaparku. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
3 km od hotelu, prywatna, piaszczysto-
!wirowa, 1 km d"ugo#ci. Do pla!y kursuje 
bus hotelowy. Parasole, le!aki, r$czniki. 
Ska"a koralowa przy zej#ciu do morza.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposa!one w klimatyzacj$, 
sejf, TV, minibar, zestaw do kawy/herbaty, 
"azienk$, balkon lub taras.
Typy pokoi:
% standardowe dla max 4 os.
% rodzinne

WY!YWIENIE
6 restauracji, restauracja z przek&skami 
i 2 à la carte, 10 barów.
All Inclusive 
% #niadanie, obiad, kolacja, pó'ny posi"ek, 

przek&ski, lody
% wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: chi(ska, liba(ska. 

INTERNET
% WiFi w lobby i pokojach bezp"atne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
%  animacje, dyskoteka
% si"ownia, aerobik, sporty wodne
% bilard, rzutki, pi"ka no!na, koszykówka, 

siatkówka, minigolf, kort tenisowy
% centrum SPA, masa!, sauna, "a'nia turecka, 

jacuzzi, salon pi$kno#ci

Z MY"L# O DZIECIACH
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
% plac zabaw, brodzik, 
% 29 zje!d!alni wodnych
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat 

ALBATROS AQUA PARK SHARM 
Po!o"ony na bardzo du"ym terenie, z#jednym z#najwi$kszych aquaparków 
w#Sharm el Sheikh. Wspania!y wybór dla wszystkich amatorów wodnych 
zabaw. Na go%ci czeka kilka restauracji z#pysznym jedzeniem i#przek&skami 
mi$dzy zabawami na zje"d"alniach. 

Przyk$adowy pokój

  ALL INCLUSIVE
  47 ZJE)D)ALNI
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W%HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT a

LOKALIZACJA: 
Hadaba, 19 km od lotniska,  
8 km od centrum Sharm El Sheikh.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 
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SHARM GRAND PLAZA RESORT
Malowniczo po!o"ony hotel Sharm Grand Plaza po!o"ony jest bezpo#rednio 
przy samej pla"y z$raf% koralow% z$pi&knym widokiem na poblisk% wysp& 
Tiran. Kompleks basenów i$otoczenie zadbanego ogrodu zapewni% ca!ym 
rodzinom udany i$relaksuj%cy wypoczynek.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w!2006 r., 
odnowiony w!2014 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
3 baseny odkryte. Hotel przystosowany dla 
osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-#wirowa. 
Parasole, le#aki, r$czniki, beach bar.

POKOJE
W 6 budynkach. Wyposa#one w klimatyza-
cj$, sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, TV, "azienka, balkon.
Typy pokoi:
 %  superior
 % rodzinne
 % standardowe

WY!YWIENIE
 2 restauracje, 3 à la carte, 5 barów.
All Inclusive 
 %  &niadanie, obiad, kolacja,  przek'ski, lody
 %  wybrane lokalne napoje bez- i!alkoholowe

Restauracje à la carte:  w"oska, owoce morza, 
egipska.

INTERNET
 %  WiFi w!lobby bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% tenis ziemny, tenis sto"owy, rzutki, pi"ka 

no#na, siatkówka, cymbergaj, bilard
 % aerobik, si"ownia
 % animacje, dyskoteka
 % centrum SPA, masa#, sauna, salon pi$kno&ci
 % "a(nia turecka, jacuzzi

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 %   animacje i!miniklub dla dzieci 4-12 lat
 %  plac zabaw,  brodzik
 %  menu i!krzese"ka dla dzieci w!restauracji
 %  "ó#eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z!Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA)Y 
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
20 km od centrum Sharm El Sheikh,  
2 km od Sharks Bay,  
8 km od lotniska w!Sharm El Sheikh.

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2007 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, 10 basenów, aquapark 
z 52 zje!d!alniami, sala konferencyjna. 
Przystosowany dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
3 km od hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysta. 450 m d"ugo#ci. Parasole, 
le!aki, r$czniki. 

POKOJE
W kilkunastu budynkach. Wyposa!one 
w klimatyzacj$, sejf, TV, zestaw do kawy/
herbaty, "azienk$, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 %  standardowe dla max 3 os.
 %  rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, azjatycka, #ródziemno-
morska, w"oska, 8 barów.
All Inclusive 
 %  #niadanie, obiad, przek&ski, , 
lody, kolacja, pó'ny posi"ek
 %  lokalne napoje bezalkoholowe i(alkoholowe

INTERNET
 %  WiFi w(hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 %  si"ownia, aerobik 
 %  tenis sto"owy,  siatkówka, koszykówka, 
minigolf, pi"ka no!na, rzutki, bilard
 %  centrum SPA, masa!, "a'nia turecka, jacuzzi
 %  salon pi$kno#ci, sauna
 %  animacje,  dyskoteka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 %  brodziki, plac zabaw
 % aquapark z(45 zje!d!alniami 
 %  zaj$cia w(miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 %  "ó!eczko dla dziecka do 2 lat,  opiekunka
 %  menu i(krzese"ka dla dzieci w(restauracji

ALBATROS AQUA BLU RESORT
Na terenie hotelu znajduje si! jeden z"najwi!kszych aquaparków w"Sharm 
El Sheikh z"ponad 50 zje#d#alniami i"kompleksem basenów, gdzie dobr$ 
zabaw! znajd$ zarówno mali jak i"duzi podró#nicy. Na dzieci czekaj$ tu 
równie# brodziki, miniklub i"bogaty program animacyjny.

Przyk%adowy pokój

  ALL INCLUSIVE
  52 ZJE)D)ALNI
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT a

LOKALIZACJA: 
7 km od Sharm el Sheikh, 
10 km od lotniska.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

405405Wi!cej o"hotelu na www.coraltravel.plcoralove latocoralove lato

EG
IP

T
 | 

Sh
ar

m
 E

l S
h

ei
kh

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2004 r., 
odnowiony w 2011 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, 2 baseny odkryte, 
25 zje!d!alni wodnych w aquaparku. 

PLA!A
900 m od hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysta, 1 km d"ugo#ci. Doj#cie do pla!y 
ulic$. Parasole, le!aki, r%czniki, beach bar.

POKOJE
W 16 budynkach. Wyposa!one w klimatyza-
cj%, TV, minibar, sejf, "azienk%, balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
 &  standardowe dla max 4 os.
 &  superior dla max 4 os.
 &  rodzinne dla max 4 os.
 & junior suity

WY!YWIENIE
 2 restauracje, 5 barów.
All Inclusive 
&  #niadanie, obiad, kolacja,  przek$ski, , lody
&  lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
 &  WiFi w'cz%sciach wspólnych bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 &  aerobik, si"ownia,  jacuzzi
 &  tenis sto"owy,  bilard,  siatkówka, pi"ka no!na
 &  animacje
 &  salon pi%kno#ci, centrum SPA, sauna, masa!

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 &  animacje i'miniklub dla dzieci 6-12 lat

&  brodzik, plac zabaw,
& 16 zje!d!alni wodnych w aquaparku
 &  "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

PARROTEL AQUA PARK 
RESORT SSH

Po!o"ony na roz!o"ystym terenie polecany jest g!ównie na rodzinne wakacje 
oraz dla mi!o#ników wodnych atrakcji, na których czeka du"y aquapark. 
Pi$kny ogród oraz infrastruktura sportowo-rekreacyjna to atuty tego hotelu.

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi$zany jest 
do zapoznania si% z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  25 ZJE(D(ALNI
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT
2. DZIECKO DO 7 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Nabq Bay, 1 km od Naama Bay,  
10 km od lotniska,  
8 km od centrum Sharm El Sheikh.

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 
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PRZES!ANIE SPRZED TYSI"CY LAT
Nieopodal Marsa Alam znajduj! si" ruiny portu Myos 
Hormos, gdzie mo#na zobaczy$ rzymskie artefakty 
oraz oko%o 200 tablic z#hieroglifami, które ozdabiaj! 
klif w&Wadi Hammamat. Wiele z&tych obrazów ma 
ponad cztery tysi!ce lat. Przedstawiaj! one %odzie p%y-
waj!ce po Nilu. Wadi Hammamat s%ynie tak#e z&kamie-
nia bekheny – zielonej ska%y, w&czasach staro#ytnych 
uwa#anej za 'wi"t!.
Inspiruj!ca b"dzie tak#e wizyta w&okolicy górzystej 
Pustyni Wschodniej. Wed%ug legendy za czasów fa-
raonów wydobywano tu pi"kne szmaragdy. Kopalnie 
Kleopatry i&Mons Smaragdus nale#a%y do najs%ynniej-
szych w&staro#ytnym 'wiecie, a&szmaragdy uwa#ane 
by%y za najcenniejsze kamienie szlachetne.

 $LADAMI FARAONÓW
Beztroski wypoczynek w&Marsa Alam mo#na po%!czy$ ze zwiedzaniem 
zabytków staro#ytnego Egiptu z&epoki faraonów. Polecamy wycieczk" do 
staro%ytnych Teb, czyli kompleksu &wi'tynnego Amona w#Karnaku - dzi' 
najwi"kszego muzeum 'wiata na 'wie#ym powietrzu, Doliny Królów i#Kró-
lowych oraz najbardziej intryguj!cej 'wi!tyni znajduj!cej si" na zachodnim 
brzegu Nilu – (wi!tyni pierwszej kobiety Faraona – Królowej Hatszepsut.
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MARSA ALAM

408 JAZ LAMAYA RESORT 5 X X X

409 ALBATROS SEA WORLD MARSA ALAM 5 X X X X 2-14

410 ONATTI BEACH RESORT MARSA ALAM 4 X X X X 2-14

411 HILTON MARSA ALAM NUBIAN RESORT 5 X 2-14

Hilton Marsa Alam Nubian Resort

Al-Kusajr

Marsa Alam

Jaz Lamaya Resort

Albatros Sea World  
Marsa Alam

Onatti Beach Resort  
Marsa Alam
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MARSA ALAM

ulubione
miejsca

LISTA HOTELI

407407coralove latocoralove lato

Sezon trwa tu ca!y rok, a"tutejsze bogactwo 
zachwycaj#cych raf koralowych oplataj#cych wraki 
podwodnych statków, skarby podwodnego $wiata, 
lazurowe, ciep!e morze, pi%kna s!oneczna pogoda, 
nowoczesne i"$wietnie wyposa&one hotele kusz#ce 
basenami, kompleksami sportowymi, restauracjami 
i"dyskotekami od lat przyci#gaj# tu turystów 
z"ca!ego $wiata.

 PUSTYNNE SKARBY
Marsa Alam jest idealnym miejscem dla turystów zafascynowanych 
pustyni!. Na "mia#ków czekaj! tu ekstremalne sporty: safari na qu-
adach lub wielb!"dach. Równie du$o emocji mo$e przynie"% wizyta 
u&Beduinów lub zwiedzanie Parku Narodowego Wadi El Gimal, czyli 
doliny wielb#!dów. Kiedy" by#a ona znacz!cym szlakiem handlowym, 
na którym odnale'% mo$na wiele "ladów historycznych – stacje ka-
rawan z&czasów rzymskich, grobowce, czy "lady plemienia Bleemey, 
czyli przodków Beduinów.

Marsa Alam
KULTURA | ROZRYWKA | TRADYCJA
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ALBATROS SEA WORLD 
MARSA ALAM 

Nowo otwarty hotel tu! przy pla!y zaprasza przede wszystkim rodziny 
z"dzie#mi i"aktywnych turystów. Dla nich przygotowano zje!d!alnie wodne, 
kompleks basenów, mini klub i"plac zabaw. 

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2018 r. Na 
terenie hotelu restauracje, bary, kompleks 
basenów, 4 zje!d!alnie wodne. 

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta.

POKOJE
Wyposa!one w klimatyzacj", TV, minibar, 
sejf, #azienk", balkon lub taras.
Typy pokoi:
$ standardowe
$ rodzinne
$ junior suity

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna, w#oska, niemiecka, 
chi%ska, 4 bary, shisha corner. 
All Inclusive 
$  &niadanie, obiad, kolacja, przek'ski, lody, 

pó(ny posi#ek
$ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe 

INTERNET
$ WiFi w lobby i pokojach bezp#atne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
$  si#ownia, aerobik
$ pi#ka no!na, siatkówka, minigolf
$ animacje, rzutki, boccia, bilard
$ centrum SPA, masa!, jacuzzi, sauna
$ salon pi"kno&ci, #a(nia turecka
$ sporty wodne na pla!y, centrum nurkowe

Z MY"L# O DZIECIACH
$ zaj"cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
$ 3 brodziki, plac zabaw
$ zje!d!alnie wodne
$ krzese#ko dla dziecka w restauracji
$ #ó!eczko dla dziecka do 2 lat 

Przyk$adowy pokój

  ALL INCLUSIVE
  PRZY PLA)Y
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W%HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT a

LOKALIZACJA: 
110 km od Marsa Alam,  
60 km od lotniska.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si" z*Warunkami Imprez Turystycznych 
dost"pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

409409Wi$cej o"hotelu na www.coraltravel.plcoralove latocoralove lato
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2005 r., 
odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, pralnia, sala konferencyjna, 
3 baseny odkryte, aquapark. 

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-!wirowa.
parasole, le!aki, r"czniki, beach bar.

POKOJE
W 4 budynkach. Wyposa!one w klimatyza-
cj", sejf, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
minibar, TV, #azienk", balkon lub taras.
Typy pokoi:
 $ superior
 $ rodzinne superior
 $ rodzinne deluxe

WY!YWIENIE
Restauracja, 3 bary.
All Inclusive 
$  %niadanie, obiad, kolacja,  przek&ski, lody
$  lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
 $  WiFi w'hotelu bezp#atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
$  2 korty do tenisa ziemnego
$ tenis sto#owy, rzutki, koszykówka, pi#ka 

no!na, siatkówka, bilard
 $ aerobik, si#ownia
 $ animacje, dyskoteka
 $ centrum SPA, masa!, jacuzzi, salon 
pi"kno%ci, #a(nia turecka, sauna

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 $  animacje i'miniklub dla dzieci 4-11 lat

$  brodzik, plac zabaw
$ menu i krzese#ka dla dzieci w restauracji
 $  #ó!eczko dla dziecka do 2 lat
 $ mo!liwo%) wypo!yczenia wózka

JAZ LAMAYA RESORT
Nale!"cy do cenionej przez turystów sieci hotelowej JAZ. Obiekt dzi#ki 
swojemu po$o!eniu - z widokiem na zatok# oraz z bezpo%rednim dost#pem 
do rafy koralowej gwarantuje swoim Go%ciom niezapomniane wakacje nad 
Morzem Czerwonym. 

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si" z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost"pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA*Y

  ZJE*D*ALNIE
  WIFI GRATIS a

LOKALIZACJA: 
73 km od centrum Marsa Alam,  
67 km od El Quseir,  
5 km od lotniska w'Marsa Alam.

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

408 Wi#cej o&hotelu na www.coraltravel.pl
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HILTON MARSA ALAM  
NUBIAN RESORT

Hotel z!rozleg"ym terenem rekreacyjnym. Na miejscu jest miniklub i plac 
zabaw dla dzieci. Dla doros"ych animacje, centrum nurkowe i!salon pi#kno$ci.

HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2011 r.
Na terenie hotelu restauracje, bary, pralnia, 
sejf w recepcji, 4 baseny odkryte.

PLA!A
700 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-
-!wirowa, 200 m d"ugo#ci. Doj#cie do pla!y 
przez ulic$. Do pla!y kursuje bus hotelowy. 
Parasole, le!aki, materace i r$czniki, beach 
bar.

POKOJE
W budynku g"ównym i 23 aneksach. 
Wyposa!one w klimatyzacj$, sejf, minibar, 
zestaw do kawy/herbaty, TV, "azienk$, 
balkon/taras.
Typy pokoi:
 %  standardowe dla max 3 os.
 %  deluxe dla max 4 os.
 %  suity dla max 4 os.
 %  rodzinne

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna i 3 à la carte, 7 barów 
Ultra All Inclusive 24h
%  #niadanie, obiad, kolacja,  przek&ski, lody
 %  lokalne napoje alkoholowe i'bezalkoholowe

Restauracje à la carte:  BBQ, owoce morza, 
mi$dzynarodowa.
All Inclusive

INTERNET
 %  WiFi w'lobby i'pokojach p"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
 %  si"ownia,  tenis sto"owy, rzutki, szachy,  bilard
 %  siatkówka, centrum nurkowe,  animacje
 %  salon pi$kno#ci, masa!

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
 %  zaj$cia w'miniklubie dla dzieci 4-12 lat
 %  plac zabaw, brodzik

%  menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
 %  "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT a

LOKALIZACJA: 
28 km od port Ghalib,  
35'km od Marsa Alam, 
30'km od lotniska.

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

ULTRA ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H ALL INCLUSIVE 24H 

411411Wi#cej o!hotelu na www.coraltravel.plcoralove latocoralove lato
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2010 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sala konferencyjna, 
2 baseny odkryte, 2 zje!d!alnie wodne, 
pralnia. Przystosowany dla osób 
niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu piaszczysta, prywatna. Na pla!y 
molo. Parasole, le!aki, r#czniki. Wej$cie do 
morza piaszczyste. Blisko pla!y ska"a 
koralowa.

POKOJE
W budynku g"ównym i budynkach anex 
i club. Wyposa!one w klimatyzacj#, sejf, 
minibar, TV, "azienk#, balkon.
Typy pokoi:
%  standardowe dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracje, bary.
All Inclusive 
%  $niadanie, obiad, przek&ski, kolacja
 % wybrane lokalne napoje bez- i'alkoholowe

INTERNET
%  WiFi w lobby bezp"atne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
% tenis sto"owy, bilard, siatkówka, rzutki, 

pi"ka no!na
% si"ownia
% masa!, salon pi#kno$ci, sauna, jacuzzi

Z MY"L# O DZIECIACH
% plac zabaw, brodzik, 2 zje!d!alnie wodne
% animacje i miniklub (4-12 lat), 
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat 

ONATTI BEACH RESORT 
MARSA ALAM

Hotel wybudowany w!nubijskim stylu jest idealn" propozycj" dla osób 
chc"cych wypocz"# nad szerok" i!piaszczyst" pla$".

Przyk$adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si# z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA(Y
  ZJE(D(ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W%HOTELU: 
1. DZIECKO DO 14 LAT a

LOKALIZACJA: 
16 km od El Quseir,  
50 km od lotniska.

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 
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Tunezja zachwyca turystów urokiem 
tropikalnej ro!linno!ci i"saharyjskiego piasku. 
Wielowiekowa historia, gwarne bazary, bia#e 
domki ukryte w"kwiatach ja!minu, rado!$ %ycia 
mieszka&ców oraz czaruj'cy turkus morza, 
któremu nie mo%na si( oprze$.

Tunezja
Kusi tajemnic!
HAMMAMET | SOUSSE | MONASTIR | MAHDIA | NABEUL

TUNEZJA

MORZE !RÓDZIEMNE

MORZE !RÓDZIEMNE

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

miesi!c V VI VII VIII IX X

"rednia temperatura  
powietrza w#dzie$

28° 33° 37° 36° 32° 26°

"rednia temperatura wody 18° 22° 25° 27° 26° 23°

liczba godzin s%onecznych 11 11 11 10 10 10

Powody, aby odwiedzi! Tunezj"
�z Pi(kne pla%e z"bia#ym, mi(kkim piaskiem 
�z Najlepsza baza wypadowa, aby przemierzy$ Sahar( 
�z Niezwyk#e po#'czenie nowoczesno!ci i"orientu 
�z Profesjonalne pola golfowe 
�z Najprzyjemniejsze restauracje z"owocami morza

�z Czas przelotu: ok. 4 godz.
�z Czas: -1 godz. w"stosunku do czasu polskiego
�z Podatek turystyczny: op#at$ wnosi si$ w"hotelu
�z Waluta: dinar
�z Religia: islam
�z Wiza: nie jest wymagana

DOBRZE WIEDZIE!

413413coralove latocoralove lato

T
U

N
EZ

JA

412412 413



Uroki kurortów i!magia pustynnych krajobrazów.

Wszystkie dzieci
„Bo wszystkie dzieci nasze s!” – g"o-
sz! s"owa piosenki. Tunezyjczycy tej 
piosenki pewnie nie znaj!, ale zgodziliby 
si# z$ni! w$stu procentach. Dzieci to 
najwi#kszy skarb tego kraju, otoczo-
ny szczególn! opiek! i$szacunkiem. 
A$o$skarb ten dbaj! wszyscy doro%li. 
Cho& w$do%& szczególny sposób, 
który$polega g"ównie na rozpieszczaniu 
latoro%li. 
Mieszka'cy naszego regionu %wia-
ta, przyzwyczajeni do przestrzegania 
okre%lonych regu" wychowania, mog! 
odnie%& wra(enie, (e tamtejsze dzieci 
s! ponad miar# rozpieszczane i$niemal 
wszystko im wolno. Ale nie dziwcie si#. 
Gdy wejd! w$doros"e (ycie, przyt"oczy 
je nadmiar nakazów i$zakazów, który 
nam wyda& si# mo(e równie zaskaku-
j!cy jak ta dzieci#ca beztroska ma"ych 
Tunezyjczyków. St!d te( dzieci'stwo 
jest tu postrzegane jako czas zabawy 
i$odkrywania %wiata.

By! kobiet" w#Tunezji
Dzi#ki wieloletniej polityce w"adz  
i$pragmatycznej reakcji na zmiany  
zachodz!ce w$%wiecie, pozycja kobiet 
jest tu zdecydowanie lepsza ni( w$in-
nych krajach muzu"ma'skich. Wida& 
to szczególnie w$du(ych miastach 
i$miejscowo%ciach turystycznych, gdzie 
kobiety wykonuj! wiele niedost#pnych 
im do niedawna zaj#&. S! nie tylko 
urz#dniczkami, recepcjonistkami lub 
kelnerkami, ale te( policjantkami, kie-
rowcami, kierowniczkami sal w$restau-
racjach, szefowymi zmian w$hotelach, 
mened(erkami, a$ostatnio pr#(nymi 
kobietami biznesu prowadz!cymi z$suk-
cesem w"asne firmy. A$ubieraj!c si# do 
pracy (i$nie tylko), znalaz"y kompromis 
mi#dzy zachodnim stylem a$muzu"-
ma'sk! tradycj!. Jedn! z$najwi#kszych 
zdobyczy tunezyjskich kobiet jest prawo 
do wniesienia pozwu o$rozwód, które 
przez wieki przys"ugiwa"o jedynie m#(-
czyznom.

R$ka Fatimy to motyw cz#sto 
wykorzystywany w$pami!tkach.

415415coralove latocoralove lato

Dumni potomkowie Berberów s! w"ród mieszka#ców 
pó$nocnej Afryki najbardziej otwartymi na inne narody.

Otwarci i!pragmatyczni
Tunezyjczycy ju! od dawna uwa!ani s" za najbardziej otwart" wobec kultury za-
chodniej nacj#. Nie znaczy to, !e podchodz" do niej bezkrytycznie. S" nastawieni 
przyja$nie do innych, o%ile ci okazuj" szacunek i%otwarto&'. Tunezyjczycy znale$li 
idealny balans mi#dzy poszanowaniem tradycji a%otwarciem na zachodni &wiat. 
Mimo g(#bokiego przywi"zania do religii muzu(ma)skiej i%wielowiekowej tradycji, 
potrafili sta' si# jednym z%najbardziej atrakcyjnych krajów tego regionu dla euro-
pejskich turystów.

Tradycyjne naczynia do parzenia kawy i herbaty 
to dobry pomys( na%pami"tk# z%wyjazdu.

Wejd" go#ciu
Mieszka)cy Tunezji to równie! 
ludzie bardzo go&cinni. Rewan-
!em za okazane im zaintere-
sowanie, ciekaw" rozmow# 
w%czasie podró!y, mo!e by' 
nawet zaproszenie na rodzin-
ny obiad, podczas którego 
b#dziecie mieli okazj# spróbo-
wa' tutejszych przepysznych 
potraw (w%których z%pewno&ci" 
znajdziecie wp(ywy najprze-
ró!niejszych kuchni regionu 
Morza *ródziemnego) oraz 
miejscowego… wina. Tak, tak. 
Cho' Tunezyjczycy to pobo!ni 
muzu(manie unikaj"cy alkoholu, 
szanuj" jednak potrzeby innych 
i%zdaj" sobie spraw#, !e Euro-
pejczyk lubi popi' dobre jedze-
nie równie dobrym trunkiem. 
Je&li wi#c znajdziecie sposob-
no&' skosztowania tutejszego 
wina, zróbcie to koniecznie. 
B#dziecie bardzo pozytywnie 
zaskoczeni. Tunezyjczycy staraj" 
si# dostosowa' swoj" ofert# 
do przyzwyczaje) i%oczekiwa) 
innych nacji – jak pokazuje 
do&wiadczenie, to dopasowanie 
do turysty sprawdza si# bardzo 
dobrze. 

Kawa na wiele sposobów
Drobnym, ale dobitnym przyk(adem tunezyjskiego pragmatyzmu, jest 
serwowanie kawy. Otó! dobra kawa, to taka jak" dok(adnie !yczy sobie za-
mawiaj"cy. Tunezyjczycy nauczyli si# przyrz"dza' j" na dziesi"tki mo!liwych 
sposobów. Po w(osku, francusku, turecku? Prosz# bardzo! A%je&li oka!ecie 
miejscowym troch# wi#cej zainteresowania, to ta kawa mo!e si# okaza' 
jedn" z%najlepszych, jak" pili&cie.

LUDZIE | HISTORIA | TRADYCJA | OBYCZAJE

Kraj pe!en u"miechu

Tunezyjskie 
drzwi to ma(e 
dzie(a sztuki, 
najcz#&ciej 
niebieskie, bo-
gato zdobione 
zachwycaj" 
podró!nych 
architektonicz-
nymi detalami

Tunezja to gor!ca per$a Afryki, gdzie od wieków 
krzy%owa$y si& wp$ywy europejskie, arabskie 

i'orientalne. Wszystko to powoduje, %e kraj 
jest'tajemniczy, a jednocze"nie fascynuj!cy 

dla'turystów.
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Wakacje 
w klimacie orientu

Filmowe plenery 
Tunezja ma wszystko czego potrzebuj! 
filmowcy. Bogat! architektur", magiczne 
plenery, przepi"kne pla#e i$to niepowta-
rzalne %wiat&o, które ka#dy fotograf od 
razu zauwa#y. Zjawiskowe krajobrazy 
urzekaj! ka#dego, fascynuj!ca Sahara, 
afryka'skie oazy, cenne, staro#ytne ruiny 
oraz zabytki %wiatowej klasy, niemal nie-
tkni"te up&ywem czasu. To trzeba zoba-
czy(! Wprost idealny klimat do produkcji 
filmowych wykorzysta& George Lucas, 
którzy w&a%nie w$tym kraju postanowili 
nakr"ci( swoje dzie&a, jak chocia#by 
„Gwiezdne wojny” czy „)ywot Briana”.
Kluczowe sceny „Gladiatora” w$re#y-
serii Ridleya Scotta zosta&y nakr"cone 
w$Tunezji w$najs&ynniejszym i$najwi"k-
szym po Koloseum rzymskim amfite-
atrze w$Al-D#amm, zbudowanym oko-
&o 230 r. n.e. przez cesarza Gordiana I.

Pora na Gladiatora
Epickie sceny walki, znakomita gra 
Russella Crowe, %wietna obsada, 
muzyka Hansa Zimmera i$re#yseria to 
kompozycja znakomita nagrodzona a# 
pi"cioma Oskarami. 
Polacy te# pokochali tunezyjskie 
plenery. Cz"%( scen do nowej wersji 
„W$pustyni i$w$puszczy” z$2001 roku 
zosta&a nakr"cona w&a%nie w$Tunezji. 
Podobnie jak „Quo Vadis”, którego 
akcja rozgrywa&a si" w$Rzymie, ale 
producentom z$wiadomych wzgl"dów 
Tunezja przypad&a bardziej do gustu.

Koloseum w!Al-D"amm
Imponuj!cy i$%wietnie zachowany amfi-
teatr o$bogatej historii jest trzeci! co do 
wielko%ci tego typu budowl! rzymsk! na 
%wiecie. Zachwyca ju# z$daleka w$pu-
stynnym i$równinnym krajobrazie tune-
zyjskiego Sahelu, najbardziej spektaku-
larny rzymski obiekt w$Afryce Pó&nocnej. 
Budowa rozpocz"&a si" w$roku 230 n.e. 
na zlecenie Gordiana$I$na ruinach rzym-
skiego miasta Thysdrus i$trwa&a jedynie 
8 lat, co na tamte czasy by&o czym% 
niezwyk&ym. W$latach swojej %wietno%ci 
móg& pomie%ci( do 35 tys. widzów. Cud 
architektoniczny, jakim by& niew!tpliwie 
amfiteatr w$swoich czasach, stanowi& 
aren" dla wy%cigów rydwanów, ale te# 
krwawych rywalizacji gladiatorów. Am-
fiteatr zachowa& si" do naszych czasów 
niemal w$idealnym stanie - znacznie 
lepszym ni# Koloseum w$stolicy W&och.

HISTORIA | KULTURA | PRZYRODA

�z Cud architektury koloseum w$Al-D#amm z$III w$n.e. zachowane 
jest niemal w$idealnym stanie do naszych czasów stanowi 
nie$lada gratk" dla fanów historii.
�z Tunezyjskie, magiczne plenery upodobali sobie %wiatowi 
producenci filmowi Ridley Scott czy George Lucas.
�z Tunezja i$jej niezwyk&e pejza#e od lat inspirowa&y artystów. 
To w&a%nie tu ukszta&towa& si" styl malarski Paula Klee, z$jej 
krajobrazów czerpa& Wasilij Kandinsky i$Henri Matisse.
�z *a+nia jest charakterystycznym elementem infrastruktury miast 
tunezyjskich, gdzie mo#na skorzysta( z$k!pieli, sauny i$masa#u.

CZY WIECIE, #E...

TUNEZJA
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Tak smakuje  
Tunezja
Go!cinni mieszka"cy, niesamowity tur-
kus morza w#duecie z#bia$ym, mi%kkim 
piaskiem i#do tego pyszna aromatycz-
na kuchnia podbija serca turystów. 
Wszechobecne, gwarne bazary tworz& 
niepowtarzalny klimat i#koloryt arab-
skich miast. Zapach lokalnych przy-
praw i#!wie'o przyrz&dzanych potraw 
unosi si% nad g$owami i#wodzi na po-
kuszenie. Tunezyjska kuchnia musi by( 
ostra, wyrazista i#dobrze przyprawiona. 
Oto#ca$y sekret arabskich przysmaków.

Tunezyjski streed food
Tunezyjskie dania uznawane s& za 
najbardziej pikantne na !wiecie, a#to za 
spraw& tajemniczo brzmi&cej harissy, 
pasty wytwarzanej z#ostrej papryczki 

chili mia'd'onej tradycyjnie w#mo)-
dzierzu z#dodatkiem aromatycznego 
czosnku i#oliwy cz%sto doprawiana te' 
kolendr& i#kminkiem. 
Miejscowi bardzo lubi& hariss!, ma-
czaj& w#niej po prostu chleb i#w#ten 
sposób powstaje najpopularniejsza tu-
nezyjska przystawka. Przyjezdni jednak 
musz& wykaza( si% du'& doz& ostro'-
no!ci w#jej smakowaniu poniewa' jest 
niezwykle pikantna. 
Do tradycyjnych specja$ów zaliczany 
jest kuskus z#ryb& oraz grillowane kie"-
baski merquez z jagni%ciny podawane 
w#sosie pomidorowym, cebul& i#czosn-
kiem. Danie narodowe z#kolei stanowi 
brik au thon – sma'one na g$%bokim 
oleju ciasto nadziewane tu"czykiem, 
jajkiem, cebul&, kaparami i#pietruszk&.
Obowi&zkow& pozycj& w#menu Tune-
zyjczyków jest tagine. Danie mi%sno-
-warzywne przygotowywane w#spe-
cjalnym garnku o#tej samej nazwie.
W#Tunezji wida( wyra)nie francuskie 
wp$ywy kulinarne, poniewa' kraj ten 
przez d$ugi czas by$ koloni& francusk&. 
Zw$aszcza ujawnia si% to w#typo-
wym tunezyjskim !niadaniu, na które 
sk$ada si% bagietka z#d'emem i#kawa. 
Identyczny zestaw mo'na zje!( tak'e 

KULTURA | KUCHNIA | TRADYCJA
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Mi!towa herbata 
serwowana z orzesz-
kami piniowymi 
i !wie'ym listkiem 
mi%ty wybornie 
smakuje i !wietnie 
gasi pragnienie

rankiem pod wie'& Ei*a. 
Specja$y tamtejszej kuchni warto popi( narodo-
wym napojem Tunezji, czyli mi%tow& herbatk& 
z#orzeszkami pinii. Ze s$odko!ci, szczególnie 
polecany jest makhroud, czyli ciastka przygoto-
wywane z#grysiku, miodu nadziewane daktylami. 
W#ramach zdrowej przek&ski warto skosztowa( 
tutejszych fig oraz daktyli, z#których s$ynie kraj.
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 WYLOTY:
Warszawa, Gda!sk, Pozna!, Wroc"aw, Katowice

TUNEZJA

NABEUL nadmorskie miasto z!bajeczn" 
pla#", turkusowym morzem, po$o#one na 
pó$wyspie Bon poro%ni&tym winnicami 
i!gajami pomara'czowymi. Najstarsza 
cz&%( miasta zachwyca tradycyjnymi 
budowlami z!pi&knymi bramami. Niew"t-
pliwym atutem miasteczka jest szeroka 
baza hotelowa i!ca$a masa turystycznych 
rozrywek. Nabeul s$ynie z!#ywej tradycji 
wytwarzania wyrobów ceramicznych, po 
dzi% dzie' istniej" warsztaty, gdzie wyra-
biane s" tradycyjne ozdoby. Nieodzow-
nym elementem tunezyjskiej kultury jest 
lokalne rzemios$o i!r&kodzie$o.
Miejscowe bazary kusz" kolorowymi 
tkackimi wyrobami, strojami ludowymi 
i!egzotycznymi owocami, a!szczególn" 
atrakcj" miasta jest cotygodniowy targ, 
gdzie g$ównym towarem s" wielb$"dy.

MAHDIA to miasto o!dwóch obliczach, 
stare %wi"tynie i!zabytkowa medyna, do 
której prowadzi Skifa El Kahla czyli Czarna 
Brama z!XVI wieku przywo$uj" na my%l jej 
niezwyk$e pocz"tki. Jednocze%nie jest to 
nowoczesne centrum turystyczne, wy-
budowane poza starym miastem dobrze 
przygotowane na przyj&cie podró#nych. 
Niegdy% stolica Tunezji i!strategicznie 
po$o#ony dawny port fenicki, który s$yn"$ 
z!rozwini&tych kontaktów handlowych 
i!pot&#nej floty. Warto zatrzyma( si& na 
pi&knym place du Caire i!skosztowa( 
%wie#ych owoców morza czy sardynek 
w!pobliskiej portowej knajpce. Tu wszyst-
ko oddycha spokojem, tradycj", histori" 
i!pi&knem natury. Szafirowe morze oraz 
delikatny piasek sprawia, #e w!Tunezji 
mo#na zakocha( si& na dobre.

TUNIS t&tni"ca #yciem stolica Tunezji 
liczy ponad 3000 lat historii i!zachwyca 
orientaln" mieszank" stylów architekto-
nicznych. Na ka#dym kroku tradycja $"czy 
si& z!nowoczesno%ci" czego przyk$adem 
mo#e by( arabska medyna z!s"siaduj"c" 
dzielnic" Ville nouvelle w!paryskim stylu. 
Pobliska Kartagina z!IX w!p.n.e. to nie-
zwyk$e spotkanie ze staro#ytno%ci", za-
$o#ona jako pa'stwo-miasto, najwi&kszy 
rozkwit prze#ywa$a kilkaset lat pó)niej, 
ostatecznie zdobyta przez Rzymian. Do 
czasów wspó$czesnych ocala$y rzymskie 
$a)nie, %wi"tynie i!wille. Obowi"zkowy 
przystanek podczas tunezyjskich woja#y 
to miasto artystów Sidi Bou Said znane ze 
wspania$ej zabudowy utrzymanej w!bia-
$o- niebieskich barwach, bogato zdobio-
nych okiennic wykuszy i!pi&knych drzwi.

Widoki na tunezyjsk! 
pla"# rozpieszczaj! zmys$y. 
Dobrze jest przysi!%& na 
tarasie, podelektowa& si# 
aromatyczn! kaw! i'b$#kitem 
Morza (ródziemnego. Tunezja 
nieustannie kusi krajobrazem 
pe$nym s$o)ca, tropikalnej 
ro%linno%ci i'saharyjskiego 
piasku. A'Ty jaki region 
wybierzesz na urlopowanie?

HAMMAMETTUNIS

419419coralove latocoralove lato

HAMMAMET ulubiony kurort, po!o"ony 
po#ród oliwkowych drzew i$cytrusowych 
plantacji z$przyjaznym klimatem oraz 
pi%knymi pla"ami. Na uwag% zas!uguj& 
najstarsze zabudowania, medyna z$gwar-
nymi bazarami, hiszpa'ska twierdza 
i$meczet w$starej cz%#ci miasta. Z$Bab el 
Bahar zwanej Bram& Morza, rozpo#cie-
ra si% cudowny widok. Ju" staro"ytni 
Rzymianie doceniali zalety wypoczynku 
w$Hammamecie, obecnie uwa"any za 
stolic% talasoterapii, która przyci&ga tu-
nezyjsk& i$europejsk& elit%. Warto wybra( 
si% do pobliskiej Kartaginy, aby zobaczy( 
ruiny jednego z$najpot%"niejszych miast 
staro"ytno#ci, które omal nie pokona!o 
Rzymu. Hammamet to tak"e miejsce 
przyjazne rodzinom z$ca!& mas& atrakcji 
jakie oferuje aquapark i$park rozrywki.

SOUSSE to stolica wschodniej Tunezji 
mówi si%, "e mo"e by( starsza nawet od 
legendarnej Kartaginy. Pi%kne, antyczne 
miasto i$jednocze#nie nowoczesny kurort 
przyci&ga rozwini%t& infrastruktur& i$dobrymi 
hotelami. Historyczna cz%#( Sousse jest po-
przecinana w&skimi uliczkami, a$w$male'-
kich, klimatycznych sklepikach mo"na naby( 
wyj&tkowo !adne pami&tki z$miedzi, "elaza 
i$drewna. W$katakumbach #redniowiecz-
nego klasztoru Ribat znajduj& si% dawne 
chrze#cija'skie groby. Nad miastem góruje 
stara twierdza Kasba okr&"ona pot%"nymi, 
podwójnymi murami z$wie"&. W$muzeum 
Sousse warto zapozna( si% ze wspania!& 
kolekcj& rzymskich mozaik. Do miasta przy-
nale"y s!ynny klub jachtowy Port El Kantaoui 
z$urocz& przystani& i$pe!n& ofert& aktywnego 
wypoczynku na l&dzie i$wodzie. 

MONASTIR uwa"any jest za jeden z$naj-
ciekawszych kurortów Tunezji. W$#rednio-
wieczu by! niedost%pn& twierdz&, któr& 
zamieszkiwali zakonnicy, obecnie jest to 
popularne centrum wypoczynku z$luk-
susowymi hotelami i$pa!acem kongreso-
wym. Ka"dy kto tu zawita zachwyci si% 
otoczon& murami medyn& i$przepi%knym 
ribatem – muzu!ma'skim ufortyfikowa-
nym klasztorem, jednym z$najwi%kszych 
tego typu w$ca!ej Tunezji i$zarazem 
najwspanialszym zabytkiem miasta. 
Tutaj urodzi! si% prezydent niepodleg!ej 
Tunezji Habib Burgiba. W$centrum miasta 
powsta!o mauzoleum rodziny Burgiba 
w$stylu indyjskiego Tad" Mahal - jest to 
budowla z$czterema kopu!ami, ozdobiona 
niebiesk& ceramik& i$marmurem, z$dwie-
ma wynios!ymi wie"ami po bokach.

Zniewala egzotyk& 
i$ujmuje turkusem
Tajemnice morza i$pustyni

NABEUL MAHDIA

MONASTIR SOUSSE
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TUNIS

TUNEZYJSKIE LAMPIONY

Tunezja kusi tajemnic! pustyni, orientalnym 
klimatem i"turkusem morza. A"mo#e marzy Ci 
si$ wyprawa do gor!cego serca Tunezji z"arabsk! 
medyn!, rejs statkiem pirackim lub wizyta 
w"staro#ytnej Kartaginie? Wybór nale#y do Ciebie.

TUNEZJA

LISTA HOTELI
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422 CONCORDE GREEN PARK PALACE 5 X X 2-7

423 JAZ TOUR KHALEF 5 X X X X

424 MEDINA SOLARIA & THALASSO 5 X X

425 GOLDEN YASMINE MEHARI THALASSA & SPA 5 X X X 2-12 2-6

426 LTI MAHDIA BEACH & AQUA PARK 4 X X X X 2-13

427 PALMYRA AQUA PARK EL KANTAOUI 4 X X X 2-12 2-6

428 VINCCI NOZHA BEACH 4 X X X X 2-6

429 MEDINA BELISSAIRE THALASSO 4 X X

430 CONCORDE MARCO POLO 4 X X X 2-7

431 LE HAMMAMET RESORT 4 X X X 2-12

432 ZODIAC 4 X X X 2-12 2-6

433 SAHARA BEACH 3+ X X X X 2-12

434 HOUDA GOLF & AQUAPARK 3+ X X X X 2-12

435 HAWAII BEACH CLUB 3 X X X X 2-12 2-12

436 PALMYRA BEACH 3 X X X

437 PALMYRA GOLDEN BEACH 3 X X X X 2-12

Tabarka Tunis

Bizerta

Korba

Hammamet

Susa

Mahdia

Al-D!amm
Kasserine
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Vincci Nozha Beach

Jaz Tour Khalef
Palmyra Beach

Sahara Beach
Houda  Golf & Aquapark

Palmyra Golden Beach LTI Mahdia Beach & Aqua Park

Concorde Green Park Palace
Palmyra Aqua Park El Kantaoui

Le Hammamet Resort
Hawaii Beach Club

Concorde Marco Polo
Medina Solaria & Thalasso
Medina Belissaire Thalasso

Golden Yasmine Mehari Thalassa & Spa
Zodiac

TUNEZJA

KAIRUAN ! ODKRYJ TAJEMNICE ISLAMU
Kairuan by# do X w. g#ównym islamskim centrum arab-
skiego Maghrebu. Obecnie jest czwartym $wi%tym miej-
scem islamu po Mekce, Medynie i"Jerozolimie. W"nie-
których od#amach islamu uwa&a si%, &e siedmiokrotna 
pielgrzymka do Kairuanu mo&e zast'pi( pielgrzymk% 
do Mekki – had&d&. Wycieczka przypadnie do gustu 
wszystkim, którzy interesuj' si% histori' i"architektur' 
z"czasów podbojów pó#nocnej Afryki, a"tak&e osobom 
chc'cym zakupi( oryginalny w%z#owy dywan, z"których 
s#ynie staro&ytne miasto. Istnieje mo&liwo$( skorzystania 
z"ca#odniowej wycieczki do Kairuanu i"Al-D&amm – 
miasta z"doskonale zachowanym rzymskim Koloseum 
z"III"w. n.e. gdzie obecnie odbywaj' si% ró&norakie 
przedstawienia, koncerty oraz warsztaty artystyczne.

TUNIS!KARTAGINA!SIDI BOU SAID
Wycieczka zaczyna si% od zwiedzania stolicy Tunezji 
– miasta Tunis. Stara cz%$( miasta Medyna i"wspania#e 
muzeum Bardo, w"którym zobaczysz kolekcj% rzym-
skich mozaik, zostawi' niezapomniane wspomnienia po 
jednym z"najpi%kniejszych miast w"Tunezji. Nast%pnie 
odwiedzisz najbardziej znane i"najch%tniej odwiedzane 
historyczne miejsce w"Tunezji – Kartagin%. „Kartagina 
powinna zosta( zburzona” – s#ynne zdanie rzymskie-
go senatora Marka Poncjusza Kantona podkre$li#o 
wyj'tkowo$( tego miasta z"punktu widzenia architek-
tury i"kultury. W#adcy rzymscy w"staro&ytno$ci nie bez 
powodu obawiali si% konkurencji ze strony du&ego, 
rozwijaj'cego si% miasta. Niestety miasto nie zachowa#o 
si% do dzi$, mo&na natomiast zobaczy( archeologiczne 
wykopaliska $wiadcz'ce o"dawnym luksusie i"bogactwie. 
Pó)niej zwiedzisz romantyczne miasteczko Sidi Bou 
Said – elitarne centrum Tunezji. Malarze, arty$ci i"poeci 
odwiedzaj' to malownicze miasteczko ze wzgl%du na 
jego romantyczn' atmosfer%, wspania#e widoki i"charak-
terystyczn' kolorystyk%.

FRIGUIA PARK EGZOTYCZNYCH ZWIERZ"T
*wietny pomys# na rodzinn' wycieczk%. We wspó#pra-
cy z"Dyrekcj' Lasów i"Parkiem Zoologicznym z"Pary&a, 
stworzono ogród zoologiczny o"powierzchni 36 ha 
i"wprowadzono zwierz%ta w"ich naturalne $rodowisko. 
Podczas zwiedzania Friguia Park zobaczysz wiele gatun-
ków egzotycznych zwierz't, a"przede wszystkim &yj'cych 
w"Afryce. Nast%pnie kolacja z"afryka+skim show z"ele-
mentami folkloru tunezyjskiego. Napoje wraz z"winem 
wliczone w"cen%. Zoo znajduje si% w"miejscowo$ci Boufi-
cha, w"po#owie drogi miedzy Hammametem a"Sousse.

421421coralove latocoralove lato

SAHARA | KAIRUAN | TUNIS | KARTAGINA | SIDI BOU SAID

Poznawaj, odkrywaj
wycieczki fakultatywne

SAHARA ! BEZKRES PUSTYNI
Nie ma bardziej egzotycznej wycieczki 
ni! wyprawa do gor"cego serca Tune-
zji – na pustyni# Sahara. Ta wycieczka 
pozwoli pozna$ tajemnice afryka%skiego 
kontynentu i&poczu$ atmosfer# orientu. 
Podczas wycieczki odwiedzisz miasto 
Al-D!amm z&dobrze zachowanym rzym-
skim Koloseum z&III w. n.e. W&Matmacie 
natomiast mo!na zobaczy$ krajobrazy 
i&sceneri# znane z&filmu „Gwiezdne woj-
ny”. Niezapomniane wra!enia zagwaran-
tuje Ci zwiedzanie podziemnych pieczar, 
w&których mieszkali troglodyci – lud 
zamieszkuj"cy jaskinie. Historia zamie-
nia'a ich !ycie w&fascynuj"cy mit. Nocleg 
sp#dzisz w&miasteczku Douz – jednym 
z&„ostatnich” miejsc, gdzie mo!na od-
pocz"$ przed wkroczeniem na pustyni# 
i&poczu$ si# jak na granicy (wiatów. Miej-
sce s'ynie z&najwi#kszej liczby oaz i&gajów 
daktylowych. Wschód s'o%ca na Saharze 
lub nad s'onym jeziorem Chott El Jerid 
na pewno wprawi Ci# we wzruszenie.

REJS ! RELAKS W"RÓD FAL
Wspania'a morska wyprawa statkiem 
pirackim. Trasa prowadzi wzd'u! malow-
niczego wybrze!a zatoki Hammamet lub 
wyruszaj"c z&Portu El Kantaoui p'ynie si# 
wzd'u! wybrze!a Sousse. Przy odrobinie 
szcz#(cia mo!na zobaczy$ nawet delfiny. 

Obiad, przygotowany na (wie!ym powie-
trzu, b#dzie wspania'ym uzupe'nieniem 
wycieczki i&doda si' na drog# powrotn" 
(obiad jest wliczony w&cen#). Wielbiciele 
w#dkarstwa mog" skorzysta$ ze specjal-
nie przygotowanego dla nich sprz#tu za 
dodatkow" symboliczn" op'at".

SAHARA  
to absolutny must see. 

Ogrom z!otego piasku, który 
ci"gnie si# po$horyzont, 
przeja%d%ka na wielb!"-

dzie w$poszukiwaniu ró%y 
pustyni i$te nieopisane 

zachody s!o&ca. Wra%enia 
bezcenne!

SIDI BOU SAID

Przedstawione wycieczki maj" charakter orientacyjny, pe'na oferta, programy i&ceny dost#pne s" u&przedstawiciela Coral Travel Poland w&miejscu wakacji.
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1988 r., 
odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sala konferencyjna, pralnia, 
2 baseny odkryte, basen kryty, 2 zje!d!alnie 
wodne.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 200 m 
d"ugo#ci. Parasole, le!aki, r$czniki, beach bar.

POKOJE
W 2 budynkach g"ównych i aneksie. 
Wyposa!one w klimatyzacj$, TV, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy/herbaty, 
"azienk$, balkon.
Typy pokoi:
% rodzinne dla max 4 os.
% superior dla max 3 os.
% suity dla max. 4 os

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, restauracja à la carte, 
6 barów.
All Inclusive 24h 
% #niadanie, obiad, kolacja, przek&ski 
% wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: tunezyjska/w"oska.

INTERNET
% WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% si"ownia, aerobik, animacje
% tenis sto"owy, rzutki, pi"ka no!na
% 6 kortów tenisowych, lekcje tenisa 
% siatkówka, sporty wodne
% centrum SPA i talasoterapii, salon pi$kno#ci
% masa!, sauna, jacuzzi

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% 2 brodziki, zje!d!alnia wodna
% plac zabaw
% animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% opiekunka

JAZ TOUR KHALEF
Obiekt znajduje si! w popularnym kurorcie turystycznym w Tunezji- 
Sousse, znanym ze wspania"ych pla# i czystego turkusowego morza. 
Centrum SPA i talasoterapii jest najwi!kszym atutem tego hotelu. Baseny, 
zje#d#alnie wodne dla dzieci i doros"ych oraz szeroki wybór restauracji 
i$barów zapewni% udany wypoczynek ka#demu bez wzgl!du na wiek.

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE 24H ALL INCLUSIVE 24H 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA(Y
  ZJE(D(ALNIE

  WIFI GRATIS 
  6 KORTÓW TENISOWYCH a

LOKALIZACJA: 
3 km od Sousse,  
18 km od lotniska w'Monastirze,  
ok. 45 km od lotniska w'Enfidha.
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2016 r. 
Na terenie hotelu restauracje, bary, sala 
konferencyjna, pralnia, basen odkryty, basen 
kryty.

PLA!A
50 m od hotelu, piaszczysta, prywatna, 
150 m d!ugo"ci. Parasole, le#aki, r$czniki, 
beach bar.

POKOJE
Wyposa#one w klimatyzacj$, sejf, minibar, 
!azienk$, TV, balkon.
Typy pokoi:
% standardowe dla max 3 os.
% prestige suite dla max 3 os.
% rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g!ówna, 3 restauracje à la carte, 
3 bary.
All Inclusive 
% "niadanie, obiad, kolacja, przek&ski, pó'ny 

posi!ek
% wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: tunezyjska, mi$dzy-
narodowa, "ródziemnomorska.

INTERNET
% WiFi w  cz$"ciach wspólnych i pokojach 

bezp!atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% tenis sto!owy, siatkówka
% animacje
% centrum SPA i talasoterapii, masa#, !a'nia 

turecka
% si!ownia
% salon pi$kno"ci
% kort tenisowy

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% brodzik, plac zabaw
% miniklub dla dzieci 4-12 lat
% krzese!ka dla dzieci w restauracji

CONCORDE GREEN PARK 
PALACE

Elegancki i!nowoczesny hotel po"o#ony przy pla#y, blisko mariny. Schludne 
i!zadbane pokoje zapewni$ udany wypoczynek, podczas gdy bogata oferta 
kulinarna zadba o!podniebienia najbardziej wybrednych smakoszy. 

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 7 LAT a

LOKALIZACJA: 
500 m od Port El Kantaoui,  
12 km od Sousse,  
21 km od lotniska w(Monastirze,  
30 km od lotniska w(Enfidha.
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 1999 r. Na 
terenie hotelu restauracje, bary, sale 
konferencyjne, pralnia, basen odkryty, basen 
kryty.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna. Parasole, le!aki 
i r"czniki, beach bar.

POKOJE
W budynku g#ównym. Wyposa!one 
w klimatyzacj", TV, sejf, minibar, #azienk", 
balkon.
Typy pokoi:
$ standardowe dla max 3 os.
$ apartamenty dla max 5 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g#ówna, 2 restauracje à la carte, 
grill, 5 barów.
All Inclusive 
$ %niadanie, obiad, kolacja, przek&ski
$ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
$ wybrane napoje importowane.
Restauracje à la carte: mi"dzynarodowa, 
w#oska.
"niadanie i#obiadokolacja

INTERNET
$ WiFi w lobby i w pokojach bezp#atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
$ si#ownia, aerobik
$ tenis sto#owy, rzutki, kr"gle, #ucznictwo, 

pi#ka wodna, kort tenisowy, siatkówka, 
sporty wodne, 2 pola golfowe

$ wieczorne programy rozrywkowe
$ centrum talasoterapii
$ masa!, #a'nia turecka, jacuzzi

Z#MY"L$ O#DZIECIACH
$ brodzik, plac zabaw
$ animacje i miniklub dla dzieci 4-12 lat
$ krzese#ka dla dzieci w restauracji
$ #ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

GOLDEN YASMINE MEHARI 
THALASSA & SPA

Pi!ciogwiazdkowy hotel po"o#ony w$samym sercu kurortu turystycznego. 
Zbudowany przy rozleg"ej promenadzie nad brzegiem morza. Przestronne 
pokoje, dost!p do basenu i$SPA zapewni% udany wypoczynek Go&ciom.

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si" z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost"pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA)Y
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT
2. DZIECKO DO 6 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Yasmine Hammamet,  
ok. 12 km od Hammametu,  
ok. 40 km od lotniska Enfidha,  
96 km od lotniska w(Monastirze.
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HOTEL
Kategoria lokalna 5*. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, 
pralnia, basen kryty, basen odkryty.

PLA!A
50 m od hotelu, prywatna, piaszczysta.  
Doj!cie do pla"y przez ulic#. Parasole, 
le"aki, r#czniki, beach bar.

POKOJE
Wyposa"one w klimatyzacj#, sejf, TV, mini-
bar, $azienk#, balkon.
Typy pokoi:
% standardowe dla max 3 os.
% junior suity dla max 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g$ówna, à la carte, 3 bary.
All Inclusive 
% !niadanie, obiad, kolacja, przek&ski
% wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: w$oska.

INTERNET
% WiFi w lobby i pokojach bezp$atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% kort tenisowy
% animacje, aerobik, si$ownia
% tenis sto$owy, rzutki, $ucznictwo
% centrum talasoterapii, salon pi#kno!ci
% sauna, masa", jacuzzi, $a'nia turecka
% sporty wodne, siatkówka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% brodzik, minidisco
% zaj#cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
% krzese$ka dla dzieci w restauracji
% $ó"eczko dla dziecka do 2 lat

MEDINA SOLARIA  
& THALASSO

Niew!tpliw! atrakcj! luksusowego hotelu jest znajduj!cy si" w#pobli$u 
aquapark. Ciekawe animacje, urozmaicona kuchnia oraz pi"kna pla$a 
zapewni! udane wakacje w#fajnym klimacie. 

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si# z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost#pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE   WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
Yasmine Hammamet,  
12 km od Hammametu,  
35 km od lotniska w(Enfidha,  
97 km od lotniska w(Monastirze.
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  ALL INCLUSIVE 
  ZJE!D!ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W!HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT
2. DZIECKO DO 6 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Port el Kantaoui,  
10 km od Sousse, 
28 km od lotniska w"Monastirze, 
40 km od lotniska w"Enfidha.

HOTEL
Kategoria lokalna 3*+, otwarty w 1993 r., 
odnowiony w 2017 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, sejf 
w recepcji, pralnia, zje#d#alnia wodna, 
2 baseny odkryte, basen kryty.

PLA"A
250 m od hotelu, piaszczysta wydzielona 
cz$%& pla#y publicznej, doj%cie ulic'. Parasole, 
le#aki, r$czniki.

POKOJE
W budynku g(ównym. Wyposa#one 
w klimatyzacj$, sejf, TV, minibar, (azienk$, 
balkon.
Typy pokoi:
) standardowe
) quad

WY"YWIENIE
Restauracja g(ówna, restauracja dla dzieci, 
4 restauracje à la carte, bary.
All Inclusive 
) %niadanie, obiad, kolacja, przek'ski
) wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: grill, w(oska, azjatycka, 
francuska.

INTERNET
) WiFi w lobby bezp(atne

AKTYWNIE I!ANIMACYJNIE
) si(ownia, aerobik
) tenis sto(owy, rzutki, bilard, golf, minigolf, 

kort tenisowy 
) dyskoteka
) sporty wodne
) centrum SPA, salon pi$kno%ci
) masa#, sauna, (a*nia turecka, jacuzzi

Z!MY#L$ O!DZIECIACH
) brodzik, minidisco
) animacje i miniklub dla dzieci 5-12 lat
) krzese(ka dla dzieci w restauracji
) (ó#eczko dla dziecka do 2 lat

PALMYRA AQUA PARK  
EL KANTAOUI

Po!o"ony w#bliskiej odleg!o$ci do centrum Sousse. Hotel oferuje Go$ciom 
dwa baseny, zje"d"alni%, zach%caj&c& ofert% All Inclusive i#wiele innych 
udogodnie'. To miejsce, w#którym mo"na nacieszy( si% wakacjami.

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z"Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1997 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sala konferencyjna, basen 
odkryty, aquapark, 10 zje!d!alni dla 
doros"ych, 4 zje!d!alnie dla dzieci.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 340 m 
d"ugo#ci. Parasole, le!aki, r$czniki, beach 
bar.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposa!one w klimatyza-
cj$, sejf, minibar, TV, "azienk$, balkon.
Typy pokoi:
% standardowe dla max 3 os.
% rodzinne dla max 4 os.
% suity rodzinne dla max 5 os.

WY!YWIENIE
3 restauracje, restauracja à la carte, 4 bary.
Ultra All Inclusive 24h
% #niadanie,obiad, kolacja, pó&ny posi"ek, lody
% wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
% wybrane alkohole importowane
Restauracje à la carte: mi$dzynarodowa, 
w"oska.

INTERNET
% WiFi w cz$ciach wspólnych bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% siatkówka, pi"ka no!na, sporty wodne
% aerobik
% minigolf, tenis sto"owy, rzutki, bilard
% dyskoteka, animacje
% centrum SPA, masa!, sauna, salon 

pi$kno#ci

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% brodzik, zje!d!alnie wodne, plac zabaw
% zaj$cia w klubach dla dzieci 4-17 lat
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji

LTI MAHDIA BEACH &'AQUA PARK
Hotel zbudowany w!stylu maureta"skim nale#$cy do sieci LTI po%o#ony jest 
w!otoczeniu palmowego ogrodu, w!spokojnej strefie turystycznej Mahdii. 
Pi&kna piaszczysta pla#a, basen o!oryginalnym kszta%cie, bar w!basenie oraz 
atrakcje dla dzieci s$ elementami udanego rodzinnego wypoczynku. 

Przyk%adowy pokój
Klient przed podpisaniem umowy zobowi(zany jest 
do zapoznania si$ z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ULTRA ALL INCLUSIVE 24H
  PRZY PLA)Y
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS
  POKOJE DLA 5 OSÓB 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 13 LAT a

LOKALIZACJA: 
3 km od Mahdia,  
45 km od lotniska w'Monastirze,  
110 km od lotniska w'Enfidha.

ULTRA ULTRA 
ALL INCLUSIVE 24H ALL INCLUSIVE 24H 
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MEDINA BELISSAIRE 
THALASSO

Klimatyczny hotel otoczony ogrodem i!kwiatami jest idealnym miejscem 
na wypoczynek. Bogaty program rozrywkowy, wykwintna kuchnia oraz 
znajduj"cy si# w!pobli$u aquapark dope%ni" ca%o&ci.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2001 r., 
odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sale konferencyjne, 
pralnia, basen kryty, 2 baseny odkryte. 

PLA!A
200 m od hotelu, wydzielona cz!"# pla$y 
publicznej. Parasole, le$aki, r!czniki, beach 
bar.

POKOJE
Wyposa$one w klimatyzacj!, sejf, TV, 
minibar, %azienk!, balkon lub taras.
Typy pokoi:
& standardowe dla max 3 os.
& rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g%ówna, restauracja à la carte, 
3 bary.
All Inclusive 
& "niadanie, obiad, przek'ski, kolacja
& wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: "ródziemnomorska.

INTERNET
& WiFi w lobby bezp%atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
& animacje, aerobik, si%ownia
& tenis sto%owy, rzutki, kr!gle, bilard, 

%ucznictwo, siatkówka, 2 korty tenisowe
& wieczorne programy rozrywkowe
& centrum SPA i talasoterapii, salon pi!kno"ci
& sauna, jacuzzi, masa$, %a(nia turecka
& sporty wodne

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& brodzik, plac zabaw, minidisco
& animacje w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
& menu i krzese%ka dla dzieci w restauracji
& %ó$eczko dla dziecka do 2 lat

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si! z)Warunkami Imprez Turystycznych 
dost!pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE   WIFI GRATIS a
LOKALIZACJA: 
Dzielnica hotelowa Yasmine,  
12 km od Hammametu,  
40 km od lotniska Enfidha,  
97 km od lotniska w)Monastirze.
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VINCCI NOZHA BEACH
Elegancki i!nowoczesny hotel z!kompleksow" infrastruktur" jest 
wymarzonym miejscem na wakacje dla rodzin z!dzie#mi, doros$ych i!par. 
Fanów aktywnego wypoczynku uciesz" liczne zaj%cia sportowo-rekreacyjne 
oraz zabawy animacyjne.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1980 r., 
odnowiony w 2009 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, pralnia, 2 baseny odkryte, 
3 zje!d!alnie wodne.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 300 m 
d"ugo#ci. Parasole i le!aki, r$czniki, beach bar.

POKOJE
Wyposa!one w klimatyzacj$, sejf, minibar, TV, 
"azienk$, balkon.
Typy pokoi:
% standardowe

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 2 restauracje à la carte, 
3 bary.
All Inclusive 
% #niadanie, obiad, kolacja, przek&ski
% wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: tunezyjska, w"oska.

INTERNET
% WiFi w lobby bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% animacje, dyskoteka, muzyka na !ywo, 

programy rozrywkowe, aerobik
% kort tenisowy, sala gier, bilard
% tenis sto"owy, rzutki, "ucznictwo, minigolf
% salon pi$kno#ci
% "a'nia turecka, centrum SPA, masa!
% sporty wodne

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% brodzik, plac zabaw
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA)Y
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 6 LAT a

LOKALIZACJA: 
6 km od Hammametu,  
62 km od lotniska w(Enfidha  
116 km od lotniska w(Monastirze.

428 Wi%cej o!hotelu na www.coraltravel.pl

T
U

N
E

Z
JA

 | 
H

am
m

am
et

 

428 429



  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA!Y
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 8 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W!HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
10 km od Hammametu,  
65 km od lotniska w"Enfidha,  
100 km od lotniska w"Monastirze.

HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1968 r., 
odnowiony w 2014 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sala konferencyjna, sejf 
w recepcji, pralnia, 2 baseny odkryte, basen 
kryty. Przystosowany dla osób 
niepe#nosprawnych.

PLA"A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 150 m 
d#ugo$ci, doj$cie do pla%y ulic&. Bezp#atne: 
parasole, le%aki, r'czniki, beach bar.

POKOJE
W 13 budynkach. Wyposa%one w klimatyza-
cj', minibar, #azienk', balkon lub taras.
Typy pokoi:
( standardowe dla max 3 os.
( suite dla max 8 os.
( superior dla max 3 os.

WY"YWIENIE
Restauracja g#ówna, restauracja à la carte, 
5 barów.
All Inclusive 
( $niadanie, obiad, kolacja, przek&ski, lody
( lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: tunezyjska.

INTERNET
( WiFi w lobby bezp#atne

AKTYWNIE I!ANIMACYJNIE
( animacje, dyskoteka
( tenis sto#owy, bilard, minigolf
( 2 korty tenisowe, pi#ka no%na, siatkówka
( sporty wodne, aerobik, 
( centrum SPA, masa%, sauna, #a)nia turecka, 

jacuzzi

Z!MY#L$ O!DZIECIACH
( brodzik, plac zabaw
( animacje i miniklub dla dzieci 4-11 lat
( krzese#ka dla dzieci w restauracji, opiekunka

LE HAMMAMET RESORT
Hotel zbudowany w!tradycyjnym stylu maureta"skim po#o$ony na 
terytorium by#ego ogrodu botanicznego z!przepi%kn& zieleni& i!drzewami 
oliwnymi. W!niedalekiej odleg#o'ci znajduje si% piaszczysta pla$a z!barem 
dost%pnym w!ramach opcji All Inclusive. Idealne miejsce na spokojne 
wakacje dla rodzin z!dzie(mi oraz dla wielbicieli aktywnego wypoczynku.

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si' z"Warunkami Imprez Turystycznych 
dost'pnymi pod adresem www.coraltravel.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*. Na terenie hotelu 
restauracje, bar, basen kryty, basen odkryty. 
Przystosowany dla osób niepe!nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 100 m 
d!ugo"ci. Parasole, le#aki, r$czniki, beach bar.

POKOJE
W budynku g!ównym. Wyposa#one 
w klimatyzacj$, sejf, minibar, TV, !azienk$, 
balkon.
Typy pokoi:
% standardowe dla max 3 os.
% rodzinne dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g!ówna, 2 restauracje à la carte, 
2 bary.
All Inclusive
% "niadanie, obiad, kolacja
% wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: mi$dzynarodowa.

INTERNET
% WiFi w lobby bezp!atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% si!ownia
% tenis sto!owy, bilard, rzutki
% kort tenisowy, siatkówka
% aerobik
% animacje
% centrum SPA, masa#, !a&nia turecka, salon 

pi$kno"ci, sauna

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% brodzik, plac zabaw
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
% krzese!ka dla dzieci w restauracji
% !ó#eczko dla dziecka do 2 lat

CONCORDE MARCO POLO
Hotel usytuowany w!pobli"u urokliwego portu jachtowego i!licznych 
rozrywek kurortu Yasmine-Hammamet. Elegancki obiekt zbudowany w!stylu 
maureta#skim. W!hotelu bogaty program animacyjny dla dzieci i!doros$ych, 
ró"norodne sporty, urozmaicona kuchnia oraz basen infinity.

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi'zany jest 
do zapoznania si$ z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA)Y
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 7 LAT a

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.
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SAHARA BEACH
Atutem hotelu jest po!o"enie na rozleg!ym terenie w#otoczeniu zadbanego 
ogrodu bezpo$rednio przy d!ugiej, szerokiej i#z!ocistej pla"y. Na Go$ci czeka 
tu du"y, kolorowy aquapark z#wieloma zje"d"alniami, wspania!y plac zabaw 
oraz szeroka gama zaj%& rekreacyjno-sportowych.

HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 1975 r., 
odnowiony w 2010 r., pokoje w 2019 r.  
Na terenie hotelu restauracje, bary, sejf 
w recepcji, basen kryty, baseny odkryte, 
11 zje!d!alni wodnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 300 m 
d"ugo#ci. Parasole, le!aki, beach bar.

POKOJE
W 3 budynkach. Wyposa!one w klimatyza-
cj$, "azienk$, balkon.
Typy pokoi:
%  standardowe dla max 3 os.
% connected dla max 5 os.
% superior dla max 3 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, restauracja à la carte, 
8 barów.
All Inclusive
%  #niadanie, obiad, kolacja, przek&ski
% wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:  mi$dzynarodowa.

INTERNET
%  WiFi w hotelu bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
%  animacje, dyskoteka, aerobik
% tenis sto"owy, rzutki, bilard
% koszykówka, siatkówka
% centrum SPA, masa!
% si"ownia, sauna, jacuzzi
% 9 kortów tenisowych
% sporty wodne
% salon pi$kno#ci

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
%  brodzik, 6 zje!d!alni wodnych, plac zabaw
% animacje i kluby dla dzieci 4-12 lat
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% "ó!eczka dla dzieci dla 2 lat, opiekunka

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA(Y
  ZJE(D(ALNIE
  WIFI GRATIS 
  POKOJE DLA 5 OSÓB

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
8 km Monastiru,  
4 km od lotniska w'Monastirze,  
90 km od lotniska w'Enfidha.
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HOTEL
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1997 r., 
odnowiony w 2018 r. Na terenie hotelu 
restauracja, 2 bary, sejf w recepcji, sala 
konferencyjna, basen kryty, basen odkryty, 
2 zje!d!alnie wodne dla doros"ych i 1 dla 
dzieci.

PLA!A
300 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 
150 m d"ugo#ci, doj#cie do pla!y promena-
d$. Parasole, le!aki. 

POKOJE
Wyposa!one w klimatyzacj%, minibar, TV, 
"azienk%, balkon francuski.
Typy pokoi:
& standardowe dla max. 3 os.
& quadruple dla max. 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 2 bary.
All Inclusive
& #niadanie, obiad, kolacja, przek$ski, lody
& napoje bezalkoholowe, lokalne napoje 

alkoholowe 

INTERNET
& WiFi w cz%#ciach wspólnych bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
& tenis sto"owy, bilard, rzutki
& siatkówka
& animacje, kino
& sauna, centrum SPA, masa!, salon 

pi%kno#ci, "a'nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
& brodzik, zje!d!alnia wodna
& animacje oraz miniklub dla dzieci 4-12 lat
& plac zabaw
& krzese"ka dla dzieci w restauracji

ZODIAC
Obiekt po!o"ony w dzielnicy hotelowej Yasmine. Nieopodal pi#knej, 
piaszczystej pla"y a tak"e sklepów i restauracji. W hotelu znajdziemy 
centrum odnowy biologicznej, boiska sportowe a tak"e basen na $wie"ym 
powietrzu. 

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi$zany jest 
do zapoznania si% z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost%pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS b

GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT
2. DZIECKO DO 6 LAT

a
LOKALIZACJA: 
Dzielnica hotelowa Yasmine,  
6 km od Hammametu,  
35 km od lotniska w Enfidha.
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HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 1975 r., 
odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, pralnia, basen kryty, basen 
odkryty, 6 zje!d!alni wodnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 650 m 
d"ugo#ci. Parasole, le!aki, r$czniki. 

POKOJE
W budynku g"ównym i 24 bungalowach. 
Wyposa!one w klimatyzacj$, TV, sejf, 
minibar, "azienk$, balkon.
Typy pokoi:
% standardowe dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 2 bary.
All Inclusive 
% #niadanie, obiad, kolacja, przek&ski
% wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
% WiFi w cz$#ciach wspólnych bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% tenis sto"owy, rzutki, minigolf
% 2 korty tenisowe, siatkówka
% koszykówka, pi"ka no!na
% animacje, aerobik
% centrum SPA i talasoterapii, masa! 
% salon pi$kno#ci

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% brodzik, zje!d!alnia wodna, plac zabaw
% zaj$cia w miniklubie dla dzieci 4-14 lat
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji

HAWAII BEACH CLUB
Urz!dzony w"karaibskim stylu hotel po#o$ony jest w"jednym z"najwi%kszych 
kurortów Tunezji-Hammamet. Bogata infrastruktura, zje$d$alnie wodne oraz 
zaj%cia animacyjne dla dzieci i"doros#ych sprawiaj!, $e jest to odpowiednie 
miejsce dla rodzin, oraz"zwolenników aktywnego wypoczynku.

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z'Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA(Y
  ZJE(D(ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT
2. DZIECKO DO 12 LAT

a
LOKALIZACJA: 
4 km od Hammanetu, 
ok. 40 km od lotniska w'Enfidha.
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Przyk!adowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 1986 r., 
odnowiony w 2002 r. Na terenie hotelu 
restauracje, bary, sejf w recepcji, pralnia, 
basen kryty, 2 baseny odkryte, 4 zje!d!alnie 
wodne.

PLA"A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, 
le!aki.

POKOJE
Zlokalizowane w 4 budynkach. Wyposa!one 
w klimatyzacj", TV, #azienk", balkon lub bez 
balkonu.
Typy pokoi:
$ standardowe dla max 3 os.
$ rodzinne dla max 4 os.
$ junior suity

WY"YWIENIE
Restauracja g#ówna, 2 à la carte, bary.
All Inclusive
$ %niadanie, obiad, kolacja, przek&ski
$ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: w#oska, tunezyjska.

INTERNET
$ WiFi w lobby bezp#atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
$ si#ownia, aerobik
$ tenis sto#owy, bilard, rzutki
$ 2 korty tenisowe, siatkówka, koszykówka, 

pi#ka no!na, minigolf, #ucznictwo, pole 
golfowe, sporty wodne

$ animacje, dyskoteka
$ centrum SPA, masa!, balneoterapia, salon 

pi"kno%ci, sauna, #a'nia turecka, masa!, 
jacuzzi

Z#MY$L% O#DZIECIACH
$ brodzik, plac zabaw
$ zaj"cia w miniklubie dla dzieci 4-12 lat
$ menu i krzese#ka dla dzieci w restauracji
$ #ó!eczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

HOUDA GOLF & AQUAPARK
Miejsce z!doskona"# lokalizacj# niedaleko lotniska w!Monastirze. Go$cie 
mog# tu skorzysta% z!basenów i!zje&d&alni, a!ponadto wypocz#% na 
piaszczystej pla&y nale&#cej do hotelu. Dobry wybór na sp'dzenie 
rodzinnych wakacji.

Przyk!adowy pokój

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si" z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost"pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA)Y
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W#HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
10 km od Monastiru,  
10 km od Sousse,  
7(km od lotniska w(Monastirze,  
ok. 52 km od lotniska w(Enfidha.
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HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 1993 r., od-
nowiony w 2016 r. Na terenie hotelu restau-
racja, bary, pralnia, basen kryty, basen od-
kryty, 3 zje!d!alnie wodne. Przystosowany 
dla osób niepe"nosprawnych.

PLA!A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 100 m 
d"ugo#ci. parasole, le!aki, r$czniki, bar na 
pla!y.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposa!one w klimatyza-
cj$, TV, sejf, "azienk$, balkon lub taras.
Typy pokoi:
% standardowe dla max 4 os.

WY!YWIENIE
Restauracja g"ówna, 3 bary.
All Inclusive 
% #niadanie, obiad, kolacja, przek&ski
% wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET
% WiFi w cz$#ciach wspólnych bezp"atne

AKTYWNIE I"ANIMACYJNIE
% kort tenisowy, tenis sto"owy, bilard, 

siatkówka, pi"ka no!na
% aerobik, animacje
% sporty wodne
% centrum SPA,masa!, sauna, salon pi$kno#ci, 

"a'nia turecka

Z"MY#L$ O"DZIECIACH
% brodzik, zje!d!alnia wodna
% animacje oraz miniklub dla dzieci 4-12 lat
% plac zabaw
% menu i krzese"ka dla dzieci w restauracji
% "ó!eczko dla dziecka do 2 lat

PALMYRA GOLDEN BEACH
Doskona!e po!o"enie przy samej pla"y, blisko centrum Monastiru i bujna 
ro#linno#$ wokó! hotelu to zdecydowanie atuty tego miejsca. Znajdziemy 
tu m.in takie atrakcje, jak zje"d"alnie wodne, baseny, ciekawy program 
animacyjny, czy saun%. 

Przyk%adowy pokój

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA)Y
  ZJE)D)ALNIE
  WIFI GRATIS 

b
GRATIS  
POBYT W"HOTELU: 
1. DZIECKO DO 12 LAT a

LOKALIZACJA: 
6 m od centrum Monastiru,  
4 km m od lotniska w Monastirze, 
67 km od lotniska w Enfidha.
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Przyk!adowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 1983 r., 
odnowiony w 2015 r. Na terenie hotelu 
restauracja, bary, pralnia, basen odkryty.

PLA"A
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 200 m 
d!ugo"ci. Parasole, le#aki, r$czniki.

POKOJE
Zlokalizowane w budynku g!ównym. 
Wyposa#one w klimatyzacj$, sejf, TV, 
!azienk$, balkon lub taras.
Typy pokoi:
% standardowe dla max 4 os.

WY"YWIENIE
Restauracja g!ówna, 2 bary.
All Inclusive
% "niadanie, obiad, kolacja, przek&ski
% napoje bezalkoholowe, lokalne napoje 

alkoholowe

INTERNET
% WiFi w lobby i w cz$"ciach wspólnych 

bezp!atne

AKTYWNIE I#ANIMACYJNIE
% 4 korty tenisowe, tenis sto!owy, bilard, 

rzutki, badminton, siatkówka, pi!ka no#na
% aerobik, animacje, dyskoteka
% si!ownia, sporty wodne na pla#y
% centrum SPA, masa#, salon pi$kno"ci, !a'nia 

turecka

Z#MY$L% O#DZIECIACH
% animacje oraz miniklub dla dzieci
% plac zabaw
% menu i krzese!ka dla dzieci w restauracji
% opiekunka dla dzieci
% !ó#eczko dla dziecka do 2 lat

PALMYRA BEACH
Rodzinny hotel z ofert! All Inclusive usytuowany tu" przy pla"y. Pi#kne, 
malownicze widoki i bujna ziele$ wokó% obiektu sprawi!, "e b#dzie to 
idealne miejsce na wypoczynek dla tych, którzy potrzebuj! spokoju z dala 
od zgie%ku i ha%asu.

Przyk!adowy pokój

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE 

Klient przed podpisaniem umowy zobowi&zany jest 
do zapoznania si$ z(Warunkami Imprez Turystycznych 
dost$pnymi pod adresem www.coraltravel.pl

  ALL INCLUSIVE 
  PRZY PLA)Y

  WIFI GRATIS

a
LOKALIZACJA: 
17 km od centrum Sousse,  
16 km od lotniska w Enfidha.
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Ko!cierzyna, Exotico; ul.!Staszica 13, 
tel.!788 966 666, biuro@exotico.pl
S"upsk, Sun Way Travel;  
ul.!Szczeci"ska 58/30, CH Jantar,  
tel.!59 845 54 80, biuro@sunwaytravel.pl
Sopot, World Tour;  
ul.!Boh. Monte Cassino 25,  
tel.!58 555 00 45, oktravel@oktravel.pl

WOJ. #L$SKIE
B%dzin, Sun&Travel; ul.!11 Listopada 10, 
CH!Kaufland, tel.!32 263 26 54,  
biuro@sun.travel.pl
Bieru&, Traveller; ul.!Granitowa 16,  
tel.!32 216 37 39, piast@traveller.net.pl
Chorzów, Conti; ul.!Dworcowa!2,  
tel.!32 346 00 84,  
contichorzow@gmail.com
Cieszyn, Bea-Travel; ul.!G#$boka 45,  
tel.!33 852 08 17, beatravel@pro.onet.pl
Czechowice Dziedzice, Chantal Travel; 
ul.!Targowa 2, tel.!32 737 62 23,  
biuro@chantaltravel.pl
Cz%stochowa, E-lastminute.pl; 
ul.!D%browskiego 7, tel.!34 324 80 40, 
o&ce@e-lastminute.pl
Jastrz%bie Zdrój, Podró'nik;  
ul.!Harcerska 1D, tel.!32 470 05 88, 
butpodroznik@wp.pl
Jaworzno, Laguna;  
ul.!Mickiewicza 5, tel.!510 216 910,  
biuro@odlotowewakacje.pl
Jaworzno, Sun Tour; ul.!S%dowa 5A,  
tel.!32 751 91 21, suntour@interia.pl
Miko"ów, Holiday Ticket;  
ul.!'w. Wojciecha 25, tel.!32 226 42 92,  
rezerwacje@holidayticket.pl
Mys"owice, Wigor;  
ul.!Armii Krajowej 22, tel.!32 222 56 06, 
biurowigor@vp.pl
Max, Racibórz; plac Dworcowy 1,  
tel.!32 415 27 73, centrala@maax.pl
Ruda #l(ska, Sun Travel; ul.!Wawelska 2, 
tel.!32 243 52 99, suntravel@vp.pl
Rybnik, Firo-Tour Polska; ul.!Raciborska 5, 
tel.!32 433 00 13, biuro@firotour.pl

Siemianowice #l(skie, Atut;  
ul.!Staszica 3, tel.!32 765 83 24,  
kontakt@biurolastminute.pl
Tychy, Holiday; ul.!Dmowskiego 22,  
tel.!32 217 46 00, biuro@holiday.tychy.pl
Wodzis"aw #l(ski, WW; ul.!Rynek 11,  
tel.!32 455 55 00, wojtek@wakacjeww.pl
Zawiercie, Denar Travel;  
ul.!3 Maja 1A, tel.!32 670 95 96,  
biuro.zawiercie@denartravel.pl
)ernica, Kolibri; ul.!Gliwicka 2,  
tel.!32 230 82 95, kolibri@gni.pl
)ory, Sun Travel; ul.!Górne Przedmie(cie 1, 
tel.!32 434 18 88, bp@sun-travel.com.pl
)ywiec, Idea Travel; ul. Weso#a 1,  
tel. 33 863 11 33, idea@idealnewakacje.pl

WOJ. #WI*TOKRZYSKIE
Kielce, Lastowicze.pl; ul.!Ko(ciuszki 24, 
tel.!41 344 75 03, biuro@lastowicze.pl
Ostrowiec #wi%tokrzyski, Voyager; 
ul.!Mickiewicza 30, Galeria Ostrowiec, 
tel.!41 263 41 85,  
voyager.ostrowiec@gmail.com

WOJ. WARMI+SKO,MAZURSKIE
E"k, Holidayline.pl;  
ul.!Wojska Polskiego 43 lok. 3,  
tel.!87 610 88 88,  
rezerwacje@holidayline.pl
I"awa, Luz; ul.!Królowej Jadwigi 14,  
tel.!89 648 39 31, luz@luzbp.pl
Olsztyn, E-lastminute.pl;  
ul.!Warmi"ska 27 lok. 10,  
tel.!89 652 14 76,  
ajatravel@e-lastminute.pl
Olsztyn, Ellite Travel; ul.!Staromiejska 16, 
tel.!89 527 40 04, biuro@ellitetravel.pl
Ostróda, M-Tour; ul.!Grunwaldzka 16,  
tel.!89 646 48 48,  
mtour.ostroda@gmail.com

WOJ. WIELKOPOLSKIE
Gniezno, Sun Way Travel;  
ul.!Sobieskiego 17 lok. 111, Galeria MAX, 
tel.!721 260 000, gniezno@sunwaytravel.pl

K%pno, Kuba Tour;  
al. Marcinkowskiego 4a/7,  
tel.!62 782 00 47, kubatour@wp.pl
Konin, Sun Way Travel;  
ul.!Ogrodowa 31A, CH Ferio,  
tel.!721 580 000, konin@sunwaytravel.pl
Kozieg"owy, Balkan Travel;  
O(. Le(ne 20, tel.!535 737 835, 
kozieglowy@balkantravel.pl
Leszno, Laguna; Rynek 35,  
tel.!65 529 57 97, info@laguna.leszno.pl
Lubo&, Kiwi Travel;  
ul.!)abikowska 66, CH PAJO,  
tel.!61 899 42 00, biuro@kiwitravel.pl
Nowy Tomy!l, #ródziemnomorze; 
ul.!Pi#sudskiego 46, tel.!61 442 11 00,  
biuro@srodziemnomorze.pl
Oborniki, AP Travel; ul.!11 Listopada 2, 
Intermarché, tel.!61 296 06 00,  
oborniki@aptravel.pl
Ostrów Wielkopolski, Wakacyjny Agent; 
ul.!Wojska Polskiego 2/2,  
tel.!62 590 38 49,  
biuro@wakacyjnyagent.pl
Pozna&, Agenda; ul.!Wo*na 7/8,  
tel.!61 853 09 54,  
biuro@superwakacje.pl
Pozna&, Holidayservice;  
al. Solidarno(ci 42, tel.!61 677 10 00,  
info@holidayservice.pl
Pozna&, Viva Travel; ul.!Bukowska 285, 
Terminal Portu Lotniczego – +awica,  
tel.!61 849 21 75,  
biuro@viva-travel.com.pl
Prze-mierowo, Balkan Travel;  
ul.!Rynkowa 75C, tel.!530 226 551, 
balkantravel@balkantravel.pl
#roda Wielkopolska, Podró'y #wiat; 
ul.!Stary Rynek 4, tel.!61 639 30 52,  
biuro@podrozyswiat.pl

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
Koszalin, Sun Way Travel;  
ul.!Paderewskiego 1, CH Atrium,  
tel.!721 240 000,  
koszalin@sunwaytravel.pl

439439coralove latocoralove lato
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WOJ. DOLNO!L"SKIE 
Boles#awiec, Axis Travel; Rynek 7/7;  
tel.!75 732 20 10, axis@axis-travel.pl
G#ogów, Travel; pl. Konstytucji 3 Maja 2, 
tel.!76 834 13 16, glogow@travel2u.pl
Legnica, Wakacjedlaciebie.com.pl;  
ul.!Libana 5, tel.!76 862 95 71,  
gromada@poczta.onet.pl
Lubin, Habibi Travel; ul.!Armii Krajowej 1, 
tel.!76 724 90 44, biuro@habibitravel.pl
Wa#brzych, Jolka; ul.!Moniuszki 17,  
tel.!74 843 39 84, jolka@hm.pl
Wa#brzych, MR Travel;  
ul.!Broniewskiego 67/303!B,  
tel.!74 663 01 17, mr@mrtravel.com.pl
Wroc#aw, Fly Back; ul.!Hallera 52, 
CH!Borek, tel.!71 783 18 96,  
flyback@flyback.com.pl

WOJ. KUJAWSKO$POMORSKIE 
Bydgoszcz, Glob Travel; Stary Rynek 1, 
tel.!52 321 45 95, globtravel@globtravel.pl
Bydgoszcz, Summer;  
ul.!Dworcowa 37, tel.!52 321 21 02,  
biuro@summer.bydgoszcz.pl
Inowroc#aw, Przygoda;  
ul.!Królowej Jadwigi 12, tel.!52 355 91 11, 
przygodaino@poczta.onet.pl
!wiecie, Klub Podró%nika;  
al. Jana Paw"a II 3, tel.!52 562 00 55,  
biuro@klub-podroznika.eu
Toru&, Coco Tours; 87-100,  
ul.!Tadeusza Ko#ciuszki 71,  
Ko#ciuszko Business Point,  
tel. 56 652 29 56, biuro@cocotours.pl
W#oc#awek, Sun Travel;  
ul.!Zbiegniewskiej 75, tel.!54 420 17 44,  
kontakt@suntravel.wloclawek.pl

WOJ. LUBELSKIE
Bi#goraj, Planeta; ul.!3 Maja 13, Galeria 
Bi"gorajska, tel.!84 686 18 18,  
biuro@planeta-podrozy.pl
Lublin, Solclub; ul.!Orkana 6,  
Galeria Orkana, tel.!81 443 30 00,  
info@solclub.pl

WOJ. LUBUSKIE
Gorzów Wielkopolski, Sun Klub;  
ul.!Mieszka I!68/1, tel.!95 736 68 88,  
biuro@sunklub.pl
Zielona Góra, Sun Klub; ul.!Kupiecka 21, 
tel.!68 452 87 44, biuro@bpeldorado.pl

WOJ. 'ÓDZKIE
'ód(, Planeta Podró%y; ul.!$wirki 3,  
tel.!42 661 94 60, biuro@planetapodrozy.pl
'ód(, Sol Travel; ul.!Piotrkowska 132,  
tel.!42 632 34 14, soltravel@soltravel.pl
Piotrków Trybunalski, Juventur; 
ul.!S"owackiego 103, tel.!44 646 87 13, 
biuro@juventurpiotrkow.pl
Radomsko, Trybunalskie;  
ul.!Reymonta 43/12, tel.!44 683 21 77,  
biuro@trybunalskie.com.pl
Tomaszów Mazowiecki, Omnitur;  
ul.!P.O.W. 17 lok. 1, tel.!44 724 98 12, 
omnitur@omnitur.pl
Zdu&ska Wola, Ventus Travel;  
ul.!%aska 15, tel.!43 825 31 67,  
entustravel@gmail.com
Zgierz, Viva Centrum Podró%y;  
plac Jana Paw"a II 17, tel.!42 719 06 85, 
vivacp@poczta.wp.pl

WOJ. MA'OPOLSKIE
Andrychów, Marti Travel;  
plac Mickiewicza 1C, tel.!33 870 33 77, 
mwandor@martitravel.pl
Chrzanów, Apricor; Al.!Henryka 33,  
tel 32 753 97 32, biuro@apricor.pl
Kraków, Travel Market; ul. Kapelanka 54, 
CH Tesco, tel. 12 267 03 25,  
kapelanka@travel-market.pl
Libi)%, Apricor; ul.!Wojska Polskiego 1B,  
32 753 97 32, biuro@apricor.pl
Nowy Targ, Regle; ul.!Szaflarska 23,  
tel.!18 266 73 72,  
biuro.regle2@gmail.com
Olkusz, Ilkus; ul.!S"awkowska 13,  
tel.!32 643 15 85, ilkus@ilkus.com.pl
O*wi+cim, Agturim; Rynek G"ówny 20, 
tel.!33 445 81 03, biuro@agturim.pl

Wadowice, Idea Travel; ul.!Lwowska 8, 
tel.!33 873 55 90, idea@idealnewakacje.pl
Zakopane, Regle; ul.!Krupówki 42/5,  
tel.!18 201 57 81, biuro.regle@gmail.com 

WOJ. MAZOWIECKIE
Grodzisk Mazowiecki, Travel Club; 
ul.!Spó"dzielcza 6 lok. 3, tel.!882 801 
884, travelclub@vp.pl
Piaseczno, Ariadna Travel;  
ul.!M"ynarska 4E, tel.!22 735 22 10, 
biuro@ariadnatravel.pl
Siedlce, Maxi Travel; ul.!3-go Maja 38, 
tel.!25 632 60 65, mira@maxitravel.pl
Pruszkow, Sandy Travels.pl;  
Al. Wojska Polskiego 46 A,  
tel. 22 734 23 63, bartosz@sandytravels.pl
Warszawa, Smile Holiday;  
al. Niepodleg"o#ci 92/98,  
Metro Rac"awicka, tel.!22 848 14 08, 
marcin@smileholiday.pl
Warszawa, Sun Way Travel;  
ul.!Gen. Felicjana S"awoja-
Sk"adkowskiego 4,  
CH Skorosze, tel.!721 080 000,  
skorosze@sunwaytravel.pl
Warszawa, World Holidays;  
ul.!Szko"y Orl&t 4 lok. 8, tel.!22 893 10 35,  
biuro@worldholidays.pl
Wo#omin, Hit Travel; ul.!Ogrodowa 1,  
tel.!22 787 90 16, hittravel@hittravel.pl

WOJ. PODKARPACKIE
Nisko, Nista; plac Wolno#ci 1,  
tel.!15 841 20 85, nista@poczta.onet.pl;

WOJ. PODLASKIE
Bia#ystok, 24 Holiday; ul. 'w. Miko"aja 1/1,  
tel. 85 742 07 74, mikolaja@24holiday.pl

WOJ. POMORSKIE
Gda&sk, Mttravel.pl; ul.!'w. Ducha 
37/39, tel.!58 306 61 66, biuro@mttravel.pl
Gda&sk, Sun Way Travel;  
ul.!Rakoczego 11 lok. 17, tel.!721 290 000,  
morena@sunwaytravel.pl

Zapraszamy do skorzystania z!wiedzy i!do"wiadczenia 
doradców w!autoryzowanych biurach podró#y. To!nasi 
partnerzy, którzy dobrze znaj$ ofert% Coral Travel 
i!potrafi$ odpowiedzie& na potrzeby Klientów.
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Salony firmowe w!ca"ej Polsce
Bia!ystok; ul. Jurowiecka 1 (Galeria Jurowiecka),  
s  85 877 24 20, bialystok.jurowiecka@coraltravel.pl

Bielsko-Bia!a; ul. Mostowa 5 (Galeria Sfera),  
s  33 485 94 84, bielsko@coraltravel.pl

Bydgoszcz; al. Wojska Polskiego 1 (CH Zielone Arkady),  
s  52 523 94 90, bydgoszcz@coraltravel.pl 

Bytom; Plac Tadeusza Ko!ciuszki 1 (CH Agora Bytom),  
s  32 396 26 88, bytom@coraltravel.pl 

Cz"stochowa; al. Naj!wi"tszej Maryi Panny 24/24, 
s  34 389 34 60, czestochowa@coraltravel.pl

Elbl#g; ul. P#k. D$bka 152 (CH Ogrody),  
s  55 625 43 90, elblag@coraltravel.pl

Gda$sk; ul. Grunwaldzka 141 (Galeria Ba#tycka),  
s  58 770 28 00, gdansk2@coraltravel.pl

Gda$sk; ul. Targ Sienny 7 (Forum Gda%sk),  
s  58 301 71 44, gdansk.forum@coraltravel.pl,

Gdynia; ul. Kazimierza Górskiego 2 (CH Riviera),  
s  58 665 36 23, gdynia@coraltravel.pl

Jelenia Góra; ul. Podwale 25 (Nowy Rynek),  
s  75 612 10 97, jelenia.gora@coraltravel.pl

Kalisz; ul. Górno!l$ska 82 (Galeria Amber),  
s  62 505 86 21, kalisz@coraltravel.pl

Katowice; ul. 3 maja 30 (Galeria Katowicka),  
s  32 661 04 92, katowice3@coraltravel.pl

Katowice; ul. Moniuszki 2, s  32 782 30 65,  
katowice1@coraltravel.pl
Katowice; ul. Piotra Skargi 6 (DH Supersam),  
s  32 712 20 99, katowice@coraltravel.pl

Katowice; ul. Chorzowska 107 (Silesia City Center),  
s  32 733 81 18, katowice2@coraltravel.pl

Katowice; ul. Ko!ciuszki 229 (Galeria Libero),  
s  32 213 87 40, katowice4@coraltravel.pl

Kielce; ul. Warszawska 26 (Galeria Korona),  
s  41 201 32 60, kielce@coraltravel.pl

Kielce; ul. &wi"tokrzyska 20 (Galeria Echo),  
s  41 201 22 40, kielce.echo@coraltravel.pl

Kraków; al. Bora-Komorowskiego 41 (CH Serenada),  
s  12 422 40 00, krakow@coraltravel.pl

Kraków; ul. Kamie%skiego 11 (Bonarka City Center),  
s  12 298 62 99, krakow.bonarka@coraltravel.pl

Kraków; ul. Ko!ciuszki 23,  
s  12 426 43 96, krakow2@coraltravel.pl

Kraków; ul. Pawia 5 (Galeria Krakowska),  
krakow.krakowska@coraltravel.pl
Lublin; al. Unii Lubelskiej 2 (CH VIVO! Lublin),  
s  81 464 44 50, lublin@coraltravel.pl

%ód&; ul. Drewnowska 58 (CH Manufaktura), 
s  42 231 58 12, lodz@coraltravel.pl

Olsztyn; ul. Tuwima 26 (Galeria Warmi%ska),  
s  89 678 94 50, olsztyn@coraltravel.pl

Opole; ul. Tuwima 26 (Solaris Center),  
s  77 441 91 16, opole@coraltravel.pl

Pi!a; al. Powsta%ców Wielkopolskich 99 (Atrium Kasztanowa),  
s  67 387 60 88, pila@coraltravel.pl

P!ock; ul. Wyszogrodzka 127 (Galeria Mazovia),  
s  24 367 87 30, plock@coraltravel.pl

Pozna$; ul. Matyi 2 (CH Avenida Pozna%), 
s  61 843 21 15, poznan@coraltravel.pl

Pozna$; ul. Pleszewska 1 (Posnania),  
s  61 628 07 77, poznan2@coraltravel.pl

Pozna$; ul. Pó#wiejska 42 (Stary Browar),  
poznan.starybrowar@coraltravel.pl
Rzeszów; al. Pi#sudskiego 44 (Galeria Rzeszów),  
s  17 783 55 50, rzeszow@coraltravel.pl

Rybnik; ul. Boles#awa Chrobrego 1 (CH Focus Park Rybnik), 
s  32 733 63 01,rybnik@coraltravel.pl

Sosnowiec; ul. 3 Maja 13, s  32 263 14 70,  
sosnowiec@coraltravel.pl
Szczecin; al. Wyzwolenia 18-20 (Galaxy Centrum),  
szczecin.galaxy@coraltravel.pl
Tarnów; ul. Nowod$browska 127 (Gemini Park Tarnów),  
s  14 639 51 60, tarnow@coraltravel.pl

Toru$; ul. Stanis#awa 'ó#kiewskiego 15 (Atrium Copernicus),  
s  56 640 52 80, torun@coraltravel.pl

Tychy; ul. Towarowa 2c (Gemini Park Tychy),  
s  32 213 86 80, tychy@coraltravel.pl

Warszawa Centrum; al. Jana Paw#a II 29,  
s  22 556 60 77, centrum@coraltravel.pl

Warszawa Janki; ul. Mszczonowska 3 (CH Janki),  
s  22 463 97 58, janki@coraltravel.pl

Warszawa M!ociny; Zgrupowania AK Kampinos 15 (Galeria 
M#ociny), s  22 463 97 59, warszawa.mlociny@coraltravel.pl
Warszawa Ochota; Aleje Jerozolimskie 148 (Atrium Reduta),  
s  22 556 60 66, ochota@coraltravel.pl

Warszawa Praga Po!udnie; ul. Ostrobramska 75c  
(Atrium Promenada), s  22 463 97 57,  
warszawa.promenada@coraltravel.pl
Warszawa Targówek; ul. G#"bocka 15 (Atrium Targówek),  
s  22 581 57 84, targowek@coraltravel.pl 

Warszawa Royal Wilanów; ul. Franciszka Klimczaka 1  
(Royal Wilanów), s  22 160 52 60,  
royal.wilanow@coraltravel.pl
Warszawa Wilanów; al. Rzeczypospolitej 18,  
s  22 842 02 02, wilanow@coraltravel.pl

Wroc!aw; ul. Czekoladowa 7-9 (Aleja Bielany),  
s  71 757 23 24, wroclaw.alejabielany@coraltravel.pl

Wroc!aw; ul. Legnicka 58 (Magnolia Park),  
s  71 747 74 90, wroclaw2@coraltravel.pl

Wroc!aw; ul. Pi#sudskiego 2, s  71 337 58 34,  
wroclaw@coraltravel.pl
Wrze'nia; ul. Daszy%skiego 7, s  61 640 45 80,  
wrzesnia@coraltravel.pl

Punkty sprzeda!y
firmowe, autoryzowane, agencyjne, online

Rezerwacja online

 

www.coraltravel.pl

24h
rezerwuj 
online

NON
STOP

Autoryzowane Biura Podró!y: 
Polecamy równie! kontakt z"naszymi 
Autoryzowanymi Biurami Podró!y w"ca#ej 
Polsce. Adres swojego biura znajdziesz na 
stronach 438-439 oraz na:  
www.coraltravel.pl/punkty-sprzedazy

Biura Agencyjne:
Nasza oferta dost$pna jest równie! 
w"ponad 2000 tradycyjnych biur podró!y.

Infolinia dla Klientów: 

801 44 44 00
klient@coraltravel.pl
www.coraltravel.pl

WYBIERAJ JAK LUBISZ
W"domu, w"drodze do pracy, 
restauracji, na spacerze, przez 
telefon, na tablecie lub laptopie.

SKONTAKTUJ SI"
Nie masz czasu? Masz pytania? 
Napisz do naszego konsultanta 
lub zostaw numer - oddzwonimy!

DOWIEDZ SI" WI"CEJ
Na naszej stronie znajdziesz 
wi$cej zdj$%, informacji, loka-
lizacj$ hoteli, rozk#ady lotów 
i"wiele wi$cej.

REZERWUJ KIEDY CHCESZ
Jeste&my do Twojej dyspozycji 
24h online, 7 dni w"tygodniu, 
przez ca#y rok.

P#A$ BEZPIECZNIE
P#atno&ci online, kart', przele-
wem lub w"najbli!szym salonie 
sprzeda!y.

Porozmawiajmy o wakacjach w biurze przy aromatycznej 
kawie, gdzie nasi wakacyjni eksperci dopasuj! najlepszy 
urlop dla Ciebie. Mo"esz te" wybra# wakacje online 
w$domowym zaciszu. Twój wybór, rezerwuj tak jak lubisz.

Klik i lecisz 
na wakacje
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