coralove lato 2018

TURCJA

8

regionów
z
lotnisk!

10

Upajaj się widokami,
rozpieszczaj zmysły,
smakuj all inclusive
w podróżach
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DAJ SIĘ ROZPIESZCZAĆ
PRZEPIS NA UDANE WAKACJE
MALI ODKRYWCY I WYZWANIA

WAKACJE

| OFERTA

650 HOTELI ALL INCLUSIVE
AQUAPARKI I POLSKA ANIMACJA
WAKACJE NA 10 DNI I WEEKENDY

NATURA

| KULTURA

CUDA NATURY RZEŹBIONE W SKALE
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19 bliskich regionów wakacyjnych
z 10 lotnisk w Polsce
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OTI HOLDING

Zaufanie

Pewność,
siła i zaufanie
międzynarodowego
koncernu

NIEZAWODNOŚĆ SPOD ZNAKU OTI
Należymy do grupy OTI Holding, która w ciągu 25 lat wypracowała
sobie pozycję jednego ze światowych liderów branży turystycznej.
Z jej usług skorzystało ponad 18 milionów klientów. OTI Holding jest
aktywny na 5 kontynentach, gdzie w 13 państwach pracuje 6000
pracowników i afiliantów. Organizuje wyjazdy do niemal 90 kierunków
w 38 krajach, między innymi do Turcji, Grecji, Hiszpanii, Egiptu,
Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Tajlandii. Zawsze zapewniając
jakość i niezawodność spod znaku OTI. Jako Coral Travel Wezyr Holidays
powstaliśmy z połączenia dwóch marek Grupy OTI: funkcjonującego
od 19 lat na polskim rynku Wezyr Holidays z międzynarodowym
Coral Travel. To połączenie doświadczenia na lokalnym, polskim rynku
z międzynarodową wiedzą i siłą. Synergia rozwoju i działania scalone
pod wspólną marką, to wiele korzyści dla klientów.

BEZPIECZEŃSTWO I RZETELNOŚĆ
• Mamy wszystkie zabezpieczenia prawne i finansowe
wymagane ustawą o usługach turystycznych.
• Nasze pakiety zawsze gwarantują podstawowe ubezpieczenie
klienta oraz ubezpieczenie od chorób przewlekłych.
• Rzetelnie informujemy o warunkach uczestnictwa.
• Prezentujemy pełne ceny ofert, łącznie z podatkami,
opłatami lotniskowymi i ubezpieczeniem podstawowym.
• Należymy do Polskiej Izby Turystyki (PIT) i Polskiego Związku
Organizatorów Turystyki (PZOT).

»

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

Polskojęzyczni
rezydenci
troszczą się
o komfort
Twojego
urlopu.

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

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

19 lat
W POLSCE
2

51 mln

GWARANCJI

20 mln

KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

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

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

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

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

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

25 lat

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

Najlepszy
czas na
wakacyjny

PLAN

WAKACJE
na
10 dni

POLSKIE
ANIMACJE
DZIECKO

pobyt w hotelu

GRATIS

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

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

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

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

Spokój i bezpieczeństwo:
• optymalne ubezpieczenie podróży w cenie,

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

w tym od chorób przewlekłych,

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

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

4
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RABAT
dla stałych
Klientów

3%

WAKACJE

à la carte
2w1

NOWOŚĆ

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

ECJA
R
G
+
A
J
C
R
TU

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

coralove lato

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

BODRUM

GRECJA

+

KOS

O szczegóły pytaj w swoim biurze podróży.
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MOJA
TURCJA, LUBIĘ
JAK MNIE
ZI,
CZARUJE, UWOD
ZASKAKUJE
I GOŚCI

All Inclusive w podróżach
Odkrywamy, doznajemy, poznajemy, smakujemy
H I STO R I A

|

ZA BY T K I

Siłą Turcji jest
różnorodność.
Ten kraj
zaskakuje
i zniewala,
ponieważ nie
ma osoby, która
nie znalazłaby
tu czegoś dla
siebie. Nie
poczuła choć
raz, że jest
w odpowiednim
czasie i miejscu.
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urcję uwielbiamy za niemal wszystko! Jej
różnorodność nie ma końca. Słoneczna pogoda, niesamowite widoki, bogactwo kultury,
komfort, luz a przede wszystkim gościnność.
Niezależnie od pory roku zawsze jest tu coś nowego do
odkrycia, przeżycia i wspominania przez długie lata.

ODKRYWAJ HISTORIĘ
Każda z cywilizacji osiedlająca się na przełomie wieków na
terenach obecnej Turcji, odcisnęła swoje piętno nie tylko na
kartach historii, ale również na tradycji i sposobie podejścia
do życia współczesnych Turków, którzy są niezwykle dumni
ze swoich korzeni. Mocno identyfikują się ze swoją ojczyzną,
dlatego widok powiewającej flagi Republiki Tureckiej jest tu
bardzo częsty. Tak samo rzecz ma się z podobizną Musfaty
Kemala Atatürka – Ojca Wszystkich Turków. To jemu współcześni zawdzięczają świeckie państwo, równe prawa dla
kobiet, rozwój edukacji, gospodarki i stosunków dyplomatycznych z Europą.

POZNAJ UROK ZABYTKÓW TURCJI
W żadnym innym kraju nie możemy odbyć tak fascynującej podróży w czasie jak właśnie tu. Pozostałości greckich
amfiteatrów i rzymskich fortyfikacji, bizantyjskie świątynie,
seldżuckie warownie oraz osmańskie pałace – trudno wyrazić
zachwyt towarzyszący wypadom nie tylko wzdłuż wybrzeża,
ale również w głąb kontynentalnej Turcji. Tu historii się po
prostu dotyka, tu czuć ją w podmuchach wiatru.

UPAJAJ SIĘ OBFITOŚCIĄ NATURY
Nic tak nie pozwala odciąć się od codziennych trosk
jak właśnie natura. I dla niej warto też tu przyjechać.
Zobaczyć legendarny Ararat, księżycową Kapadocję,
wapienne tarasy Pamukkale, Dolinę Motyli, wodospady
Düden i Kursunlu, słone jezioro Van lub spłynąć rzeką
Dalyan, by podziwiać żółwie. Miłośnicy natury mogą tu
odkrywać wszystkie odcienie zieleni, ale też zatopić się
w obserwowaniu surowych, skalistych wybrzeży oraz
turkusowych wód w zacisznych zatokach.

Relaks w promieniach słońca
Turcja to kraj, w którym można spędzić czas, tak jak się
chce – jest tu czas na atrakcje i na kompletny luz.

Uwodzenie z wz ajemnością

ALL INCLUSIVE
W podróżach jest cały świat! To zapach
przygody i smak życia, nowe znajomości,
niespodziewane doświadczenia, poznawanie
i emocje. Podróże to powrót do dzieciństwa,
kiedy byliśmy odkrywcami!

szą Turcję!
Uwielbiamy, kocham y tę na
dym razem
każ
za
Ile razy tu wracamy,
z per spektywy
cja
Tur
!
odkrywamy coś nowego
– najlepiej!
leżaka w doskonałym hotelu
jej to rarytas,
nie
wa
na
Ale smakowanie i poz
;-). Pamukkale
większy niż iskender kebab
olutnie, a rafting
abs
s
i Hierapolis uwiod ło na
ą, młodzieńczą
obnażył naszą wciąż niespożyt yszłym roku?
w prz
energię. Czym nas zaskoczy
Wiktoria i Sławek

POZWÓL SOBIE NA BŁOGI RELAKS
Tureckie łaźnie cieszą się dużą popularnością! Pójście do hamamu
powinno być pozycją na liście każdego turysty chcącego poznać
orientalne oblicze tego kraju. Specjalnością jest „kese”, czyli peeling
szorstką rękawicą, po którym następuje masaż w mydlanej pianie.

ODPOCZYWAJ AKTYWNIE
Dla tych, którzy najlepiej odpoczywają aktywnie, Turcja ma wiele
propozycji. Od popularnych dyscyplin jak tenis, golf, gry zespołowe, jazda konna przez pływanie, nurkowanie, żeglowanie, surfing,
skutery wodne, po aktywności ekstremalne – trekking w górach,
rafting, wspinaczka. Tu możliwości jest niezliczona ilość, a wszystko tylko zależy od chęci i otwartości zainteresowanego.

CIESZ SIĘ RODZINNĄ GOŚCINNOŚCIĄ

DELEKTUJ SIĘ SMAKAMI

Turcja ma bardzo rozbudowaną infrastrukturę hotelową. Można tu znaleźć
skromne, przyjazne obiekty i absolutnie luksusowe pięciogwiazdkowe hotele dla
najbardziej wymagających. Turcy przykładają wielką wagę do tego, by ich goście
czuli się komfortowo. Dopytują, obserwują i dosłownie „wyrastają spod ziemi”,
by z uśmiechem zaoferować swoją pomoc.

Kuchnia Turcji jest na tyle egzotyczna, że zaskakuje, ale i na tyle
bliska europejskiej, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Pobyt
w Turcji to doskonała okazja, by skosztować prawdziwy kebab,
choć jego odmian jest kilkadziesiąt.

coralove lato

Turcy ze szczególnym uwielbieniem traktują rodzinę, bo ona jest ich największą
wartością. Bardzo pielęgnują więzi rodzinne, choć czasem los rzuca ich daleko
od domów. Ta ich postawa bezpośrednio przekłada się na szczególnie rozbudowane i wciąż ulepszane różnorodne propozycje rodzinnych wakacji.

DAJ SIĘ ROZPIESZCZAĆ
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TURCY GRAJĄ
GODZINAMI
W TAVLĘ,
TRADYCYJNĄ
PLANSZÓWKĘ

Radość życia
po turecku
Rodzina, optymizm, otwartość
Gościnność i otwartość to te cechy Turków, które powodują,
że każdy czuje się tu jak w domu. W Turcji można się
po prostu zakochać. I to z wzajemnością!

J

adąc do Turcji, można spodziewać się jednego – tu
tempo życia zwalnia. To cecha wszystkich nacji, które
mieszkają nad Morzem Śródziemnym. Rytm życia w Turcji
określają dwa słowa „yava, yava,”, co oznacza „powoli,
powoli”. Gwar wielkich metropolii i nadmorskich kurortów to
tylko pozór, bo tak naprawdę nikt się nigdzie nie spieszy. Widać
to w małych miasteczkach, niedużych miejscowościach wypoczynkowych i na prowincji.

BYĆ BLISKO
Turcja jest wielkim krajem, gdzie zachodni styl życia miesza się
z miejscowymi zwyczajami. Zdziwienie może budzić niewielki

Istotnie Turcy są bardzo gadatliwi. Ich język
zawiera masę zwrotów grzecznościowych
i zawsze najpierw wymieniają się uprzejmościami i poruszają tematy luźniejsze, a dopiero
rozmawiają o konkretach.

8

dystans, który Turcy utrzymują podczas rozmowy. Tu mężczyźni
chodzą po ulicach, trzymając się za rękę, co nie oznacza wcale ich
odmiennych preferencji seksualnych – to znak przyjaźni. A z drugiej strony nie spotkamy na mieście tureckiej pary, która okazuje
sobie publicznie czułość. Spacerowanie w czułym uścisku nie jest
w dobrym tonie. Nikt też publicznie nie wydmucha nosa w chusteczkę. Jeśli na znak zaprzeczenia pokręcimy głową, nie zostaniemy zrozumiani, tu chcąc podkreślić „nie” odchyla się głowę do tyłu
z jednoczesnym cmoknięciem języka o podniebienie. A nasza,
czasem żartobliwa „figa z makiem” jest gestem bardzo obraźliwym. Co jednak trzeba przyznać mieszkańcom Turcji – z cierpliwością tłumaczą te różnice i nie obrażają się od razu za błędy!

WITAMY W DOMU, CZYLI TURECKA
GOŚCINNOŚĆ
Turcy są niezwykle gościnni. Zawsze chętni do pomocy nie
oczekują niczego w zamian. Uwielbiają spędzać czas z rodziną
i przyjaciółmi. Lubią rozmawiać godzinami, wypijając przy tym
naprawdę duże ilości herbaty. Z otwartością i zaciekawieniem
traktują też przyjezdnych. Propozycja wspólnego wypicia herbaty to zaproszenie do rozmowy. Turcy chętnie zapraszają do

swoich domów mówiąc „Gość w dom Bóg w dom’’
i ma to dużo wspólnego z naszą polską gościnnością
i biesiadowaniem.

CO SIĘ TUTAJ TAŃCZY
Turcy uwielbiają folklor, taniec i muzykę.
Każdy taniec jest odzwierciedleniem
kultury danego regionu. Najpopularniejszy jest taniec grupowy,
podczas którego tancerze
tańczą indywidualnie
ustawieni w rzędach.
Taniec Halay – folkowy taniec
tradycyjny, podczas którego
tancerze tworzą krąg, trzymają
się za ręce lub ramiona i tańczą
w takt tureckich melodii.
Tańczą go wspólnie mężczyźni
i kobiety na tureckich weselach,
festynach, w lokalach a nawet na
ulicy. Najbardziej znanym, kojarzonym
z folklorem tureckim jest taniec wirujących derwiszów. Wywodzi się z miasta Konya,
mistycznego centrum Turcji i co za tym idzie, najbardziej religijnego i konserwatywnego miasta Anatolii, skąd wywodzi
się Zakon wirujących Derwiszów. Wierzyli oni i wierzą nadal,
że naśladowanie w tańcu ruchów ciał niebieskich pobudza
duszę człowieka do miłości do Boga. W czasie tańca derwisz

RODZINA RZĄDZI!
W Turcji rodzina to rzecz święta, najważniejszy punkt odniesienia i najlepsza
kuchnia Mamy. O dzieciach mówi się, że są ,,owocami domu’’ – rozpieszcza
się, z czułością szczypie w policzki, a na wybryki przymyka oko. I dużą wagę
przykłada się do pielęgnowania rodzinnych tradycji, a także budowania szacunku do osób starszych, rodziców i dziadków. W Turcji zresztą nie ma
małych mieszkań, bo najczęściej mieszka się razem: dzieci, rodzice
i dziadkowie.

Pogodowe nudy

Kiedyś chciałam jeź
dz
wyobrażałam sobie ić w ró żne m iejsca, nie
wc
samego kraju. Kied iąż wracać do tego
yś, dopóki nie dota
rłam do
Turcji... Nadal chcę
zwiedzać świat, ale
pod warunkiem...
odwiedzenia również tylko
Tym razem wybral
Turcji.
iśm
mąż i nasi synowie, y się do Bodrum - ja, mój
20 i 23 lata. Cieszę
chcą jeszcze ze „sta
się, że
rymi piernikami”
wypoczywać
:-). Jest to dla mni
e tym bardziej bezc
en
czas. Co wieczór z
mężem leniwie spac ny
erowaliśmy
promenadą. Wiatr
wiał pr zyjem nie od
m
Tęsknię za tamtym
i zachodami słońca orza.
i widokami.
Czas mijał nam ba
rdzo beztrosko: plaż
owanie,
wspólne wygłupy w
m
schłodzone białe wi orzu i zwiedzanie. Mocno
no
Wystarczy, że pocz w 33 stopniowym upale...
uję którąkolwiek z
tych rzec zy,
a wraca do mnie wa
ka
emocje, które towa cyjna błogość i wszystkie
rzys
chwilach. Ja ładowa zyły mi właśnie w tych
ła
dnia opalając się na m swoje baterie każdego
leżaku. Żartowałam
z mężem, że w Turc
ji są pogodowe nudy sobie
błękitne niebo, codz
, codziennie
iennie słonecznie i
gorąco.
To był czas w pełni
po
jakby w pewnym se święc ony najbliższym, tak
nsie nadrobienie za
ległości.
Czas oczyszczania
um
wspomnienie łącz y ysłu. Każde wakacyjne
się
chwilami i im jeste ze sp ędzanymi razem
m stars za, tym ba
rdziej to
doceniam.
Agnieszka

wiruje więc wokół własnej
osi przy akompaniamencie orkiestry, której
głównym instrumentem jakim jest flet.
Ciekawy jest również
taniec łyżek (kasik oyunu), wykonywany przy
dźwiękach uderzeń drewnianych łyżek. Spotykany
głównie w basenie Morza
Śródziemnego. Karsilama czyli
„przywitanie twarzą” – to rodzaj
weselnego tańca, melodyjnego i dynamicznego, podczas
którego partnerzy stoją naprzeciw siebie, stąd właśnie pochodzi jego nazwa. Taniec Horon z obszaru Morza Czarnego
wykonywany jest również grupowo. Jego odmiennością jest
to, że wykonuje się go w bardzo szybkim tempie. Taniec
Zeybeck, charakterystyczny dla Zachodniej Anatolii, wykonywany w grupach, parach i solo może przybierać różne
formy oraz wolne i bardzo szybkie tempo.

coralove lato
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Tak smakuje Turcja
K AWA

|

H E R BATA

|

K E BA B

|

S ŁO DYC Z E

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

Turecki fast food
Orientalnie i smacznie
Turcja rozkochała nas w sobie kulinarnie na dobre!
Zacznijmy od filozofii kebaba, który w Turcji nazywa się kebap. Turcy zazwyczaj jedzą kebaby
w restauracjach, gdzie podawane są na talerzu. Natomiast mięso z surówką zawinięte w bułkę, zwane
döner kebap, traktowane jest jako fast food i stanowi
tylko jedną z 20 odmian tej potrawy. Turcy skuszą się
na taką wersję tylko i wyłącznie będąc w pośpiechu. Inne popularne odmiany to iskender, patlican,
şiş, adana, urfa, talaş… Mnóstwo smakowania!
Gözleme to absolutny faworyt kulinarny, który nieco przypomina nasze naleśniki. Placek powstaje
z ciasta yufka wypełnionego farszem – najczęściej szpinakiem oraz fetą.
Ulubionym daniem wśród lokalnych ulicznych
przysmaków jest midye dolma, czyli małże
faszerowane ryżem i przyprawami. Świetnie
komponują się z cytryną oraz zimnym piwem,
a same w sobie stanowią przekąskę, której mało
kto potrafi się oprzeć.
Kumpir – zapiekany ziemniak podawany z masą
dodatków do wyboru – sałatką ziemniaczaną, parówką, salami, kukurydzą, tuńczykiem, oliwkami,
kurczakiem, majonezem i keczupem… Kombinacji
jest mnóstwo!
Lahmacun (czyt. lahmadżun) nazywany turecką pizzą,
przez niektórych uważany za lepszą odmianę włoskiego przysmaku. Lahmacun to bardzo cienkie ciasto
z nadzieniem z mielonego mięsa podawane z warzywami.
Placek powinien być lekko chrupiący i podany od razu po przyrządzeniu.
Pide to kolejna potrawa turecka porównywana do włoskiej pizzy. Ma
charakterystyczny łódeczkowaty kształt, dlatego chętnie sięgają po nie
dzieci. Delikatny farsz warzywny lub z dodatkiem mielonego mięsa zapieczony pod warstwą sera - po prostu pychotka!
Balik ekmek czyli kanapki z grillowaną rybą, cebulą, świeżym pomidorem i sałatą,
skropione oliwą i sokiem z cytryny. Banalne połączenie, a jednak jeden z najwyraźniejszych
smaków Stambułu. Tradycyjnie sprzedawane w okolicy mostu Galata.
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Nie od dziś wiadomo, że aby poznać i zrozumieć daną kulturę,
powinniśmy otworzyć się na nowe smaki i doznania,
odkrywać lokalne produkty oraz tradycyjne dania kraju,
w którym przebywamy. Poznajmy wyjątkowe potrawy.

Kawa po turecku
Czarna, słodka i… gorąca
Parzenie kawy po turecku to prawdziwy rytuał. Tajemnica kryje się
w odpowiednim zaparzeniu i zachowaniu wymaganych czynności. Chodzi o wydobycie najcenniejszych walorów smakowych,
mocy i słodyczy zawartej w ziarnach. Receptura parzenia kawy
istnieje praktycznie od XVI wieku w niezmienionej formie,
stanowiąc przy tym element tamtejszej kultury i stylu życia.
Kawę po turecku podaje się w specjalnych filiżankach nazywanych demitasse.

Na słodko
Nie tylko chałwa
Baklawa to prawdziwa królowa słodkości. Przygotowuje
się ją z ciasta listkowego przełożonego warstwami pokrojonych orzechów włoskich lub migdałów z cukrem
albo miodem. Koniecznie należy też spróbować lokum
– galaretki owocowej z pistacjami, orzechami i migdałami posypanej kokosem, cukrem pudrem lub polanej wodą różaną.

Czas na Çay
Narodowy napój Turków
Herbata po turecku to „çay”. Pije się ją wszędzie i przy każdej okazji,
nawet w największe upały: w domach, restauracjach, na ulicy, przy
okazji zakupów na bazarze i w sklepach. Herbata stała się częścią kultury i sposobem na wspólne spędzanie czasu. Turcy zużywają dziś dużo więcej herbaty na osobę (przeciętnie 2,75 kg) niż mieszkańcy Wielkiej Brytanii
(1,9 kg). Tradycyjna herbata turecka posiada charakterystyczny, mocny aromat
i smak oraz pochodzi z rejonu Rize we wschodniej Turcji. Niezbędnym naczyniem do
przyrządzenia herbaty jest çaydanlik składające się z dwóch czajników, stojących jeden na
drugim. Mocna herbata w ciemnoczerwonym kolorze nazywana jest tu demli. Turcy bardzo
mocno słodzą herbatę – do maleńkiej szklaneczki standardowo podaje się dwie kostki cukru.

coralove lato
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Moda

Ukochanie piękna i zakupów
M O DA

|

ST Y L Ż YC I A

|

RY T M W I E L K I C H M I A ST

Kobiety w Turcji nie ustępują europejskim kobietom w modzie. Od kiedy
Atatűrk dał im wolność w sferze ubioru i więcej praw, noszą się, jak chcą.
Owszem, na ulicy widać kobiety okrywające włosy chustą, ale jest to
kwestia rodzinnej tradycji, a nie formalnego wymogu. Kochają elegancję,
biżuterię, złoto, dobre tkaniny i piękne, zadbane włosy.

P

rojektanci mody z całego świata, top modelki skąpane we fleszach aparatów znanych fotografów… Piękno, styl, prestiż.
To jednak nie Nowy York, tylko Stambuł.
Turcja ze swoimi tradycjami rzemieślniczymi
zakorzenionymi we włókiennictwie, staje się
bowiem coraz bardziej rozpoznawalnym centrum
mody na arenie międzynarodowej. Turczynki
kochają modę, uwielbiają być na topie, kupować
ciuchy i biżuterię. A tym jak się noszą, nie ustępują mieszkankom innych wielkich miast.

FASHION WEEK
Odbywa się w ekskluzywnym centrum handlowym Zorlu Center zlokalizowanym w europejskiej części Stambułu – Zincirlikuyu. Nowoczesne centrum
zapiera dech w piersiach architekturą i zielonymi tarasami, ciągnącymi się
wzdłuż budynku. To właśnie tutaj swoją restaurację ma znany brytyjski
kucharz Jamie Oliver. Ale Zorlu Center to przede wszystkim centrum mody na
światowym poziomie, z wieloma sklepami. Ważną część kompleksu stanowi
Zoulu Performing Arts Center (PSM) z imponującą sceną, na której odbywają
się pokazy mody podczas Fashion Week.
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TURCZYNKI
KOCHAJĄ biżuterię,
zdobienia, chusty,
doskonałej jakości
tkaniny a nade wszystko
wielogodzinne ploteczki
i zakupy z przyjaciółkami, mamą i siostrą.

NA TURECKICH ULICACH
Dziś na ulicach wielkich miast i kurortów coraz trudniej spotkać Turków
i Turczynki w tradycyjnych strojach. Najchętniej noszą uniwersalne ubrania,
niczym nieróżniące się od naszych. To niezwykle zadbany naród, który ceni
nowe trendy, podąża za nimi i stawia na elegancję. Stroje Turków są przemyślane i dobrze ze sobą skomponowane. Gustują w dodatkach z bardzo
u nich popularnej skóry. Lubują się również w biżuterii, szczególnie złotej.
To też element ich tradycyjnych strojów, który bardzo umiejętnie łączą
z nowoczesnymi i klasycznymi stylizacjami.

ISTIKLAL CADDESI
Stambulski deptak rozbudza zmysły kolorami oraz zapachem znakomitej tureckiej kawy. To wypełnione sklepami odzieżowymi znanych marek i restauracjami współczesne centrum miasta, którego nie powstydziłaby się żadna inna
metropolia. İstiklal porównuje się do Rambli w Barcelonie. Warto odwiedzić
szczególnie wieczorem, by poczuć jego niezwykły klimat.

WIELKI BAZAR
W Stambule trzeba odwiedzić największy bazar w tej części świata – Kapali
Carsi, na którym można kupić słynne tureckie dywany czy dekoracyjne
kobierce, których tradycja sięga XII wieku. To miejsce z niezwykłym klimatem,
mieniące się tysiącami orientalnych kolorów. Można tu kupić niemal wszystko
– od ceramiki tureckiej po biżuterię, ubrania i pamiątki.

Na ulicy widać kobiety
okrywające włosy
chustą, ale jest to kwestia
dobrowolna i siła rodzinnej
tradycji, a nie wymóg.

coralove lato
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Bazary to sezamy
pełne skarbów
TANIEC

| KULTURA | KUCHNIA | TRADYCJA

Znakomity kierunek podróży, który stanowi optymalne
połączenie wypoczynku i zwiedzania. Piękne wybrzeże
Morza Śródziemnego z nadmorskimi miasteczkami
to prawdziwa skarbnica zabytków, a szerokie plaże
są istnym rajem dla wczasowiczów, sportowców
i miłośników dobrej zabawy.

Zakupy bez tajemnic
Nieodłącznym elementem tureckiego krajobrazu są kolorowe bazary i stragany, na
których można kupić dosłownie wszystko.
Orientalne bazary, tłumne targowiska czy
eleganckie butiki to istny raj dla zakupoholików. Trudno wyobrazić sobie pobyt w Turcji
choćby bez jednej wizyty na lokalnym bazarze. Dla tych lubiących trochę pobuszować
w labiryncie uliczek wypełnionych po brzegi
towarem jest to świetna okazja do wyszukania unikatowych perełek w dobrej cenie.
A dla tych mniej wymagających najprostszy
sposób na zakup tradycyjnych pamiątek,
orientalnych błyskotek, ceramiki, orientalnych przypraw czy turkish delight. Setki ludzi
przy stoiskach z ubraniami, butami, kosme-

tykami, dekoracjami do domu tworzy niepowtarzalną mieszankę, klimat i koloryt tego
miejsca, to prawdziwe „miasto w mieście”.

PRZYSŁOWIA, POWIEDZONKA

Fascynująca
historia i magia
Orientu z kolorytem
bazarów to tylko wstęp
do baśniowej krainy,
gdzie tak wspaniale
można oderwać się
od rzeczywistości

Dobre dni – to te, które mają nadejść.
Dusza jest okrętem, rozsądek sterem, a prawda portem.
Aby poznać człowieka, trzeba zostać jego towarzyszem
podróży.
Gdy prawda zapuka do drzwi, kłamstwo ucieka przez okno.
Kto mówi „nie wiem” i uczy się, lepszy jest od tego,
który wie i wynosi się ponad innych.

„...Turcja jest dla nas miejscem, do którego
będziemy zawsze wracać. Zakochaliśmy
się w ich aromatycznych potrawach,
urokliwych uliczkach, magicznych
krajobrazach oraz zdobionych ceramikach...”
Agnieszka
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tarze przesiąknięte są historią walk o władze
i względy sułtana. Kompleks stanowił swego
rodzaju odrębne miasto, gdzie oprócz apartamentów sułtańskich, znajdowały się, biblioteki, szkoły, stajnie, meczety, kuchnie,
zbrojownie – wszystkie połączone siecią
dróg i rozległymi dziedzińcami. Pałac zajmuje obłędną powierzchnię 70 ha i wpisany
został na światową listę zabytków UNESCO.

CIEKAWE MIEJSCA
Stambuł to perła tureckiego imperium,
gdzie orientalny klimat i zachodnia nowoczesność łączą się ze sobą. Miasto kontrastów, cudownych zabytków, pachnące
przyprawami i urzekające niesamowitymi
widokami na cieśninę Bosfor. Gwarne bazary,
pachnące targi korzenne, orientalne atrybuty
nadają miastu styl i koloryt. Wiele zabytków
zlokalizowanych jest w pobliżu starówki,
gdzie przez 1500 lat biło serce imperium.
Warto zwiedzać to miasto bez wyrzekania
się stambulskich smaczków. Pełen kolorów,
zapachów i dźwięków wielki stambulski Kryty Bazar jest prawdziwą ucztą dla zmysłów.

Z wizytą w pałacu Topkapi
Dziś to jedna z obowiązkowych atrakcji turystycznych, na nowo rozsławionej za sprawą
bijącego rekordy popularności serialu Wspaniałe Stulecie. Doskonała lokalizacja nad
zatoką Złoty Róg, Bosforem oraz morzem
Marmara przez wieki sprzyjała rozkwitowi.
Pałac pełnił funkcję rezydencji sułtanów
przez ponad 380 lat.
Wnętrze wyróżniają się bogato zdobionymi błękitnymi płytkami z İzniku, komnaty
opływają przepychem, a marmurowe kory-

Gaziantep pachnie pistacjami

Niektóre źródła podają, że Gaziantep to jedna z najstarszych osad na świecie, założona
około 3650 roku p.n.e. Pierwsze ślady z tego
regionu pochodzą właśnie z tego okresu, co
może świadczyć o tym, że miasto jest starsze
od Teb, Jerycha, Jerozolimy i Aten. Gaziantep
słynie z upraw pistacji oraz wytwarzanych
z nich regionalnych specjałów. Najsłynniejszym towarem eksportowym tego obszaru
jest baklawa i chałwa. Ludność miejscowa
używa pistacji nawet do przyrządzania kawy.
Przeczytaj więcej na stronach 18–21 jakie
miejsca należy koniecznie zobaczyć w Turcji
(Kapadocja, Pamukkale, Efez, Didim, Milet itp.)

CZY WIECIE, ŻE...
l Tulipan

pochodzi z Turcji i jest jednym z symboli tego kraju, stąd
sprowadzono ten kwiat do Europy w połowie XVI wieku.
l Kobiety w Turcji otrzymały prawa wyborcze wcześniej niż Europejki
- jeszcze w 1934 roku.
l Góra Ararat o wysokości 5137m n.p.m. na której podobno po
potopie osiadła biblijna Arka Noego, znajduje się na terytorium
dzisiejszej Turcji.
l Turcy uwielbiają swojego pierwszego prezydenta. Mustafa
Kemal, nazywany Atatürkiem, czyli Ojcem Turków, który stworzył
współcześnie znane państwo tureckie.
l Producent gumy Turbo, która weszła przebojem na nasz rynek
w latach 90-tych pochodzi z Turcji. Firma Kent została założona
w 1927 roku i na początku zajmowała się produkcją chałwy. Obecnie
eksportuje słodycze do ponad 100 państw świata.

coralove lato
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Wspaniałe stulecia
ZBLIŻENIA

H E T YC I

|

B I ZA N C J U M

|

S E L DŻ U C Y

|

OSMANIE

|

R E P U B L I K A T U R EC K A

Historia Turcji sięga ok. 7500 lat p.n.e. To właśnie wtedy na
terenach obecnej Republiki Tureckiej pojawili się pierwsi osadnicy.
Wielokrotnie ziemie te przechodziły we władanie różnych
narodów, dzięki temu dziś odwiedzając Turcję, mamy możliwość
przenieść się w niesamowitą podróż w czasie, która nie jest
możliwa w żadnym innym, tak bliskim nam geograficznie kraju.

01

03

1900 P.N.E.-600 P.N.E.

334 P.N.E.

Na terenach obecnej Turcji istniało Imperium Hetytów, a potem
ich następców – Frygów i Lidyjczyków. Pozostałości miasta Hattusas, które stanowiło centrum hetyckiego państwa, można dziś podziwiać w okolicach Boğazkale. Stolicą Frygów był Gordion – jego
ruiny leżą 100 km od Ankary. Lidyjczycy osiedlili się bliżej morza,
a stolicą swego państwa uczynili Sardes, obecnie to okolice Izmiru.

Po podbojach Aleksandra skończył się okres wielkiego panowania
perskiego w Azji Mniejszej. Tereny obecnej Turcji zajmują w historii
Grecji ważne miejsce. To tu leżą ruiny starożytnej Troi, której oblężenie stało się kanwą dla „Iliady” Homera. Tu również można zwiedzić
Efez, Pergamon, Milet i Didim – miasta niezwykle istotne na mapie
starożytnej Hellady.

01

05

02 03

04

02

546 P.N.E.
Armia króla perskiego Cyrusa II podbiła Sardes i przejęła
ziemię Lidyjczyków. Tym samym na terenach obecnej
Turcji rozpoczęli panowanie Persowie. Dariusz I Wielki
połączył Sardes z Suza, administracyjną stolicą Persji
(oficjalną stało się Persepolis), liczącą przeszło 2,5 tys.
kilometrów brukowaną Drogą Królewską, na której
znajdowała się ponad setka stacji pocztowych umożliwiających odpoczynek i zmianę koni. Dziś ślady obecności Persów na ziemiach tureckich to niesamowite rzeźby
na Górze Nemrut.
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04

330 P.N.E.
Konstantyn Wielki przeniósł stolicę Imperium Rzymskiego do Bizancjum, które
od tego momentu zostało na jego cześć
nazwane Konstantynopolem. Kilkadziesiąt
lat później cesarz Teodozjusz dokonał
podziału Cesarstwa Rzymskiego na
wschodnie i zachodnie. Z czasem różnice
między obydwiema częściami pogłębiały
się, co ostatecznie doprowadziło do Wielkiej Schizmy i rozpadu chrześcijaństwa.

05

1037
Na terenach obecnej
Turcji rozpoczynał się czas
panowania Seldżuków,
koczowniczego plemienia
oguzyjskiego. Rozgromili oni wojska perskie,
irackie i armię Bizancjum.
Na zdobytych terenach
stworzyli państwo Wielkich
Seldżuków.

tureckiej historii
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07

1071-1243
To czasy sułtanatu seldżuckiego
Rum. Mesud I założył państwo
ze stolicą w Konyi. Uważał się za
spadkobiercę bizantyjskiego. Wykorzystywał stworzoną przez imperium administrację państwową
do zarządzania krajem. Seldżucy
przeżywali rozkwit gospodarczy
– prosperował handel z Włochami.
Również kultura odgrywała wielką
rolę w tym czasie. Tworzył wówczas
jeden z największych tureckich
mistyków i poetów – Calaleddin
Rumi zwany Mevlaną. Upadek sułtanatu przyszedł wraz z przegraną
potyczką z Mongołami.

06

1288
Upadek Seldżuków pozwolił
na wzmocnienie wpływów
innego plemienia oguzyjskiego
– Osmanów. Nazwę wzięli oni
od swego władcy, który wsławił
się tym, że bił swoją własną
monetę, co oznacza, iż działał
niezależnie od Seldżuków.
Osman zagarniał coraz to nowe
ziemie i powiększał strefę
wpływów. Choć tak naprawdę
zajęcie znaczącego miasta
udało się dopiero jego synowi
Orhanowi. Zdobył on Bursę,
która stała się pierwszą stolicą
Osmanów.

07

1453
Mehmed II zdobył Konstantynopol i tym
samym nastąpił koniec Cesarstwa Bizantyjskiego. Imperium Osmańskie rozrastało się
nadal. Podboje Mehmeda II znacznie nadwerężyły jego podwładnych, ponieważ
podatki musiały pokryć utrzymanie armii.
Jego syn, Bejazid, stojący w opozycji do
polityki ojca, przejął władzę po jego śmierci i zarzucił plany podbojów. Jego rządy to
etap rozwoju gospodarczego kraju.

coralove lato

1520-1566
Lata największej świetności
przypadły na czas panowania
Sulejmana Wspaniałego. Rozbudował on administrację centralną
i prowincjonalną, by skutecznie
zarządzać swoim mocarstwem.
Popierał handel, rzemiosło,
usprawnił system podatkowy.
Dbał o rozwój kultury i sztuki.
Prowadził liczne wojny, dzięki
którym jeszcze poszerzył granice
Imperium Osmańskiego. Z czasów
świetności rządów Osmanów
pozostały do dziś między innymi
zabudowania pałacu Topkapi oraz
Meczet Sulejmana Wspaniałego.
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1808-1839
Rządy Mahmuda II – otwartego
i energicznego władcy, który był
zwolennikiem reform w kraju.
Zlikwidował formację janczarów.
Zniósł lenno, cła wewnętrzne
i uwolnił działalność gospodarczą.
Zmodernizował prawo tureckie
i administrację państwa na wzór
europejski. Za jego panowania
zaczęły powstawać świeckie szkoły.

11

1923
Prawie rok po opuszczeniu kraju przez
Mehmeda VI, Zgromadzenie Narodowe proklamowało Republikę Turecką.
Jej pierwszym prezydentem został
Mustafa Kemal zwany Atatürkiem,
czyli Ojcem Wszystkich Turków. Wprowadził wiele reform, których głównym
zadaniem było oddzielenie państwa
od religii. Rozwijał gospodarkę, system
prawny, administracyjny oraz socjalny.
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W kolebce

kultury, sztuki i nauki
STA M B U Ł

|

T ROJA

|

P E RGA M O N

|

EFEZ

|

MILET

STAMBUŁ
Jedyne miasto na świecie położone na dwóch kontynentach, co sprawia, że od momentu powstania stanowi
istny tygiel kultur. Przez wieki Stambuł był stolicą trzech
światowych potęg: cesarstwa rzymskiego, cesarstwa
bizantyjskiego i Turków osmańskich. Nosił też różne
nazwy: Bizancjum, Konstantynopol i wreszcie Stambuł.
Choć stolicę przeniesiono do Ankary, to w Stambule
wciąż bije serce Turcji. Podczas pobytu obowiązkowo
należy zobaczyć: Bazylikę Mądrości Bożej (Hagia Sofia),
Błękitny Meczet, Meczet Sulejmama Wspaniałego,
Wieżę Leandra, czyli latarnię morską, Cysternę Bazyliki
oraz Pałac Topkapi z haremem i skarbcem. I oczywiście
wybrać się na rejs po Bosforze o zachodzie słońca.
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HAGIA SOFIA

|

DIDIM

STAMBUŁ
SERCE TURCJI
Jedyne miasto na
świecie położone na
dwóch kontynentach,
od zawsze stanowi istny
tygiel kultur. Cieśnina
Bosfor oddziela europejską część Stambułu
od azjatyckiej.

N

a terenie dzisiejszej Turcji znajdowało się wiele ośrodków kultury helleńskiej i hellenistycznej. To przecież tu leżała Troja, Pergamon, Efez, Milet czy Halikarnas (obecnie
Bodrum). Wiele współczesnych tureckich miast ma rzymską przeszłość, o wielu
wspomina Nowy Testament. Przez sześć wieków nad całym wschodnim wybrzeżem
Morza Śródziemnego, dużą częścią Europy Wschodniej oraz północną Afryką panowało Imperium
Osmańskie. W Stambule, najbardziej fascynującym mieście tej części świata, przenikały się kultury,
języki i religie. To w Turcji Św. Paweł zakładał pierwsze gminy chrześcijańskie i tu wykluwała się
kultura chrześcijańska, której spadkobiercą zostało Bizancjum. Właśnie stąd pochodzi wielu uczonych i myślicieli takich jak Tales lub Homer. W Anatolii mieszkali i nauczali apostołowie Św. Jan,
Św. Paweł i Św. Piotr, a w okolicach Efezu swoje ostatnie dni spędziła Matka Boska. W Antiochii
powstał pierwszy kościół chrześcijański pod wezwaniem Św. Piotra. Warto więc poświęcić nieco
czasu, by na własne oczy przekonać się, co z tych historycznych miejsc przetrwało do dziś.

MILET

Wyprawy do Turcji to gratka dla fanów
sztuki i architektury starożytnej!
PERGAMON

EFEZ

PERGAMON

MEDUZA

TROJA
Pamięć o tym mieście przetrwała głównie
dzięki Homerowi i jego Iliadzie. Trudno
w obecnych pozostałościach dopatrzeć się
potęgi miasta pięknej Heleny i króla Priama.
Troja została odkryta pod koniec XIX wieku
przez niemieckiego archeologa Henryka
Schliemanna. Poszukiwania miasta zajęły mu
dwadzieścia lat i pochłonęły znaczną część
jego majątku, ale udało mu się odkryć cztery
warstwy osadnicze i Klejnoty Heleny. By
podnieść rangę wykopalisk władze tureckie
ustawiły przy wejściu na teren dawnej Troi kopię konia, dzięki któremu Grecy zdobyli miasto.

coralove lato

Pergamon rywalizował
z Aleksandrią w dziedzinie kultury, sztuki i nauki.
Podobnie jak w Aleksandrii
i tu znajdowała się biblioteka,
której ruiny zachowały się do dziś.
Tu także udoskonalono metody produkcji pergaminu. Na akropolu rozłożonym
na czterech tarasach można podziwiać ruiny
starożytnych pałaców królewskich, biblioteki,
ołtarza Zeusa oraz świątyni Ateny, patronki
uczonych. Ponoć w bibliotece pergamońskiej
zgromadzono 200 tys. ksiąg napisanych na
wyprawionej baraniej lub koźlej skórze. Znajdujący się na jednym z tarasów teatr uchodził
za arcydzieło budownictwa hellenistycznego.

EFEZ
Prawdziwa perła na Wybrzeżu Egejskim,
a w starożytności najważniejsze z miast jońskich w Azji Mniejszej. Obecnie jest jednym
z większych stanowisk archeologicznych
na świecie. Dzieli się na trzy obszary: Świątynię Artemidy, akropol z bizantyjskimi murami
oraz bazyliką Św. Jana i samo miasto. Najsłynniejszą osobą pochodzącą z Efezu był filozof
Heraklit, żyjący na przełomie VI i V wieku p.n.e.

To właśnie on jest autorem znanych sentencji:
„Niepodobna wejść dwa razy do tej samej
rzeki” oraz „Wszystko płynie”. Ostatnie trzy lata
życia spędził w Efezie Św. Jan Ewangelista
i tu napisał swoją Ewangelię. Na wzgórzu
Coressus, powyżej ruin Efezu, znajduje się
niewielka kapliczka wybudowana na fundamentach domu, w którym zgodnie z legendą
zamieszkała Maryja. Watykan w 1967 r. ogłosił
dom Marii Dziewicy miejscem świętym.

DIDIM
Obecnie to popularny turecki kurort nad
Morzem Egejskim. Największą atrakcją jest
gigantycznych rozmiarów Świątynia Apollina.
W czasach antycznych w pobliżu świątyni
działała słynna starożytna wyrocznia, do której
przybywali goście, by poznać swoją przyszłość.

MILET
Znany głównie z miejsca narodzin wybitnego
matematyka Talesa. A niesłusznie, bo Milet
był prężnym miastem i rywalizował z Efezem
o palmę pierwszeństwa w handlu. Swoją
pomyślność zawdzięczał czterem portom,
z których niestety nic nie zostało. Najważniejszym zabytkiem jest teatr oraz Łaźnie Faustyny
o murach liczących ponad 15 m wysokości.
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Cuda rzeźbione
w skale

PA M U K K A L E

|

K AU N O S

|

MYRA

|

K A PA D O C JA

|

JA S K I N I E

|

G ROT Y

Krajobrazy Turcji zachwycają urodą. Wiele osób kojarzy Turcję jako
państwo nadmorskie, bo często nazywana jest ona „krajem czterech
mórz”, ale przede wszystkim jest to kraina górzysta, w której skały
tworzą zapierającą dech w piersi scenografię…

KAPADOCJA
Ta rozległa turecka kraina słynie z księżycowego krajobrazu, zdumiewających
podziemnych miast i przepięknych skalnych kościołów z bizantyjskimi freskami.
Została ukształtowana ok. 60 milionów
lat temu przez aktywność trzech wulkanów. Popiół w połączeniu z piaskami
wytworzył tuf, rodzaj skały osadowej,
w której rzeźbiono domy, klasztory i kościoły. Na niezwykły krajobraz Kapadocji
składają się też niezliczone doliny, wąwozy, kominy skalne oraz wygasłe wulkany.
Na początku średniowiecza schronienie
znaleźli tu chrześcijanie. Odkryli sprzyjające właściwości terenu i rozpoczęli
rzeźbienie w lekkiej skale osadowej.
I to właśnie tu zrodziła się idea życia
klasztornego. Mnisi drążyli w tufie przez
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20

kolejny tysiąc lat, osiągając coraz to
większą specjalizację w budowie świątyń
oraz wykonywaniu malowideł ściennych.
W obawie przed atakami muzułmanów
zaczęli budować swoje miasta na coraz
większych głębokościach, dochodząc nawet do 50 metrów. Dotychczas odkryto
36 podziemnych miast Kapadocji, wśród
których najpopularniejsze to Kaymakli
i Derinkuyu. Mogły one pomieścić nawet
kilkanaście tysięcy mieszkańców. Ale
nie tylko podziemne miasta zadziwiają
swoją urodą, równie zachwycające formy
można znaleźć na powierzchni. Popiół,
błoto oraz lawa, osadzone tysiące lat
temu przez aktywne wulkany, zostały
wypłukane. Pozostały twarde skały
w postaci kominów, kolumn i wzgórz
o najbardziej wymyślnych kształtach.

PAMUKKALE

KAUNOS

KSANTOS

GROBOWCE W KAUNOS

SKALNE POZOSTAŁOŚCI MYRY

Licja to niewielka starożytna kraina
w południowo-zachodniej Anatolii, która
słynie z licznych grobowców wykutych
w skale. I to w zasadzie jedyna pozostałość kultury Licjan żyjących tu od ok.
700 r. pne. Federacja Licyjska to pierwsza
znana demokratyczna organizacja
w dziejach. Najbardziej znane grobowce
powstały niedaleko Kaunos, które w IV
i V w. było jednym z ważniejszych miast
w tej części Anatolii. Nie wiadomo kogo
w nich pochowano. Choć nazywa się
je królewskimi, to prawdopodobnie
należały do zamożnych mieszkańców
Kaunos. Fasady grobowców są wzorowane na jońskich świątyniach. Najokazalsze są wyrzeźbione w litej skale.
Mniej zamożnym wystarczała jedna
komora lub fasada zwyczajnego domu.
W okolicy odkrywa się coraz więcej
podobnych ścian grzebalnych, ale
największy i najbardziej znany jest grób
Amyntasa. Trzeba też zaznaczyć, że grobowce od wieków są puste.

Pozostałości starożytnej Myry znajdują się
około 1,5 km na północ od zabudowań współczesnego miasta Demre. W mieście i okolicy
zwracają uwagę groby wykute w skałach z fasadami naśladującymi architekturę świątynną.
Choć to grobowiec Św. Mikołaja, biskupa Myry,
przyciąga tu najwięcej turystów. Pod tutejszym
kościołem odkryto kryptę grobową, a w niej
uszkodzony sarkofag, w którym pierwotnie
spoczywały szczątki świętego.

PAMUKKALE
Jeden z piękniejszych tureckich cudów
natury. Bawełniany Zamek to słynne
tarasy znajdujące się na terenie parku
narodowego. Magiczne miejsce tworzą
stalaktyty, kotły erozyjne i bajkowe
tarasy, a wapienna woda wypływająca
z gorących źródeł ma dobry wpływ
na wzrok, uśmierza bóle reumatyczne,
leczy różne schorzenia skórne i astmę.
Dawniej wszystkie tarasy były wypełnione wodą, jednakże ludzie zaczęli ingerować w środowisko. Na szczęście władze
tureckie objęły teren ochroną, tworząc
w tym miejscu park narodowy, który
objęło swoim patronatem UNESCO,
wpisując go na Listę Światowego
Dziedzictwa Przyrodniczego.
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MYRA

JASKINIE, GROTY I ZATOPIONE MIASTO
Z powodu ukształtowania terenu w Turcji jest ich niezliczona ilość. W okolicy samej Alanyi
odkryto ok. 500 jaskiń. Nie wszystkie oczywiście udostępniono turystom, ale kilka wartych
jest odwiedzenia. Kapiący Kamień to jaskinia lądowa, do której wejście możliwe jest od strony
Plaży Kleopatry. W jaskini panuje bardzo wysoka wilgotność. Temperatura we wnętrzu
wynosi przez cały rok 22ºC. Lądowa Jaskinia Dim znajduje się 12 km na wschód od Alanyi.
Wejście do tej wielkiej groty (drugiej co do wielkości jaskini spośród tych otwartych dla
turystów) mieści się na zboczu Góry Cebireis w paśmie Taurusu. Całkowita długość korytarza
jaskini to 410 m; dla zwiedzających otwarty jest odcinek 360-metrowy. Wilgotność powietrza
wynosi 90%, a temperatura w ciągu całego roku utrzymuje się na poziomie 18ºC. Jaskinia
Piracka to jaskinia morska. Jej korytarze według legendy prowadzą do twierdzy, w której
piraci ukryli swoje skarby. Do wnętrza jaskini można wpłynąć na niewielkiej łódce bądź
wpław. Inna urokliwa jaskinia morska to Jaskinia Fosforowa. Jej nazwa wywodzi się od
budowy geologicznej, a powierzchnia wody w grocie świeci na zielono, zwłaszcza w świetle
księżyca. Niezwykłą atrakcją Turcji jest również zatopione miasto. Podczas rejsu na wyspę
Kekova, możemy obserwować ruiny twierdzy, które widać pod lustrem wody.

KEKOVA
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Turcja na wodzie
TERMY

|

RAFTING

|

N U R KOWA N I E

|

WINDSURFING

|

Ż EG L A R ST WO

Dzięki atrakcyjnemu położeniu z dostępem do aż czterech
mórz – Egejskiego, Śródziemnego, Czarnego i Marmara
– Turcja jest bardzo atrakcyjnym miejscem
wypoczynkowym. Jej wizytówką są usytuowane
wzdłuż wybrzeża plaże z drobnym złotym
piaskiem, malowniczymi zatoczkami
i krystalicznie czystą wodą.

1.

2.

Termalne baseny
trawertynowe
Położone w dolinie, starożytne miasto Hierapolis,
słynie z wapiennych basenów termalnych. Naturalna woda mineralna – wypływająca ze znajdujących się na zboczu góry Cökelez gorących
źródeł – wytrąca węglan wapnia, którego
osady układają się w nacieki przypominające tarasy. W czasach starożytnych zostały
one nazwane trawertynami. Na ich powierzchni znajdują się płytkie baseny wypełnione ciepłą lazurową wodą.

PAMUKKALE

14 TYS. LAT
wiek

17 ŹRÓDEŁ
aktywnych

Sporty wodne
na plaży
Oprócz kąpieli słonecznych i niezliczonych
boisk do siatkówki, plaże dają wiele możliwości uprawiania różnych sportów wodnych. Wielką popularnością wśród turystów
cieszą się skutery, rowery i narty wodne,
banany oraz wakeboarding. Na każdej plaży
znajdują się punkty umożliwiające skorzystanie z tych atrakcji. Panują tu też wspaniałe
warunki dla łodzi motorowych, więc wiele osób
z ochotą korzysta z takich przejażdżek.

NURKOWANIE

42 METRY
to maksymalna

GŁĘBOKOŚĆ
na kursach

Morskie bazy nurkowe

3.
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Turcja to raj dla nurków oraz miłośników snorkelingu, polegającego na unoszeniu się na wodzie z zanurzoną twarzą i podziwianiu życia
toczącego się wokół koralowców. Na tureckim wybrzeżu znajdują się
bazy nurkowe, które oferują pakiety zarówno dla początkujących,
jak i zaawansowanych płetwonurków. Do najpopularniejszych
atrakcji należy odkrywanie wraków w Bodrum, barakud na
Panorama Reef w Kas i ośmiornic w Kusadasi, a także
zwiedzanie podwodnych jaskiń w Kemer. Większość ośrodków oferuje również podstawowe
kursy nurkowe typu Open Water Diver.

i pod wodą
Najpopularniejszym ośrodkiem turystycznym jest Riwiera Turecka, której
centrum stanowią miasta Antalya i Alanya. Znajdująca się w tym drugim Plaża Kleopatry uznawana jest za najpiękniejszą nad Morzem
Śródziemnym. Popularnością cieszy się również położone
obok laguny miasteczko Oludeniz, którego plażę wyróżnia
biały piasek kontrastujący z ciemnoniebieskim odcieniem wody, a także kurorty w Marmaris i Side.

Ponton na rwącej rzece
Rafting – rekreacyjny spływ rzeką w dużym pontonie, kajaku bądź na tratwie – to jedna z popularniejszych atrakcji turystycznych w Turcji. Szczególnie interesujący jest spływ górską rzeką
Dalaman, która jest uważana za jedną z najlepszych do uprawiania tego typu sportów.
Spływ zaczyna się w górach Koças i obejmuje jeden z dwóch 13-kilometrowych
odcinków: dla amatorów (R2 o stopniu
trudności 3+) lub dla zawodowców
(R3 o stopniu trudności 4+).

RAFTING

MORSKIE
OKO 2 TRASY
18 km do wyboru
długości

145 m

13 KM
długość

głębokości

MELTEMI

Żeglarstwo

3/4 BFT
czerwiec

6/7 BFT

lipiec – sierpień

ALACATI

328 DNI
wiatry 4 Bft

200 000 M2
płycizny

Charakterystycznym wiatrem dla Turcji
jest Meltemi, który wieje wzdłuż wybrzeża z zachodu. Silniejszy w ciągu dnia,
cichnie wieczorem i pozwala cieszyć się
niesamowitymi widokami. Turcja intensywnie rozwija swą bazę żeglarską. Zbudowano tu komfortowe mariny w Bodrum,
Marmaris, Didim, Fethyie, Kusadasi, Antalyi,
Turgutreis, Cesme, a wokół nich powstało
nowoczesne zaplecze turystyczne, by zapewnić fanom jachtów odpowiednią obsługę.

Windsurfing
Zatoka Alacati położona około 15 kilometrów od miasta Cesme
to mekka windsurferów. Silne wiatry w połączeniu z płytkimi wodami gwarantują doskonałe, ale przede wszystkim bezpieczne
warunki do windsurfingu. Miejsce to upodobali sobie również
miłośnicy kitesurfingu. W tej okolicy znajduje się mnóstwo
klubów wind- i kitesurfingowych, a także sklepów, wypożyczalni sprzętu i szkółek dla chcących rozpocząć swą przygodę z surfingiem. A nie ma
lepszego czasu niż wakacje, by spróbować
czegoś nowego!

coralove lato

4.

5.

6.
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Zapamiętasz
Turcję na zawsze!

OKO PROROKA

» Najpopularniejszy turecki amulet.

Oko Proroka
Ma za zadanie „chronić od złego jest ulubionym
motywem
spojrzenia”. Turcy wieszają go nad
wykorzystywejściem do nowych domów,
wanym
nowo otwieranych firm czy też
w produkcji
w samochodach. Dostępny
niedużych,
w rozmaitych wersjach i kształuroczych
tach. Typowy wykonany jest
pamiątek.
z niebieskiego szkła, z wewnętrznymi okręgami w kolorze białym.
Obecnie ten motyw dekoracyjny
jest przedmiotem eksperymentów, więc można spotkać różne
odmiany kolorystyczne, na przykład zielone i czerwone. Jednak
autentyczną ochronę przed złymi
mocami zapewni jedynie Oko
w kolorze niebieskim. Można
znaleźć Oka oprawiane w srebro
lub złoto do zawieszenia na
łańcuszku, w formie bransoletek
na rękę, klipsów, kolczyków, wisiorków, breloków i pierścionków,
na magnesie do przyczepienia
na lodówce, albo szklane do
zawieszenia na ścianie.
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Herbata
wypita
w takich
pięknych
szklaneczkach
przywoła
najlepsze
wspomnienia.

SZKLANECZKI I NACZYNIA

» To nie kawa, a herbata jest

w Turcji napojem narodowym. Pije się ją praktycznie
bez przerwy, od rana do
wieczora, w domu, pracy i na
ulicy. Herbatę „po turecku”
obowiązkowo podaje się
w charakterystycznych szklaneczkach w kształcie tulipana,
ale najpierw przygotowuje się
ją w specjalnym czajniczku,
składającym się z dwóch części
stojących jedna na drugiej.
On i inne miedziane naczynia,
jak choćby tygielki do parzenia
kawy, mogą być oryginalną
wakacyjną pamiątką.

LAMPY MOZAIKOWE
element wystroju sułtańskich
» Ten
pałaców nada każdemu wnętrzu
orientalny charakter. Szklany
klosz z układanej ręcznie mozaiki
i mosiężna podstawa – dokładnie
jak w czasach osmańskich. Podświetlone lampy mienią się feerią
barw i budują urokliwy klimat.
Świetnie komponują się z innymi
elementami wystroju, więc są
naprawdę godną polecenia pamiątką. Oprócz lamp z mosiężną
podstawą, możemy spotkać
również wykonane z wydrążonej
tykwy. Są popularne szczególnie
w rejonie Alanyi. Turcy przygotowują techniką mozaikową też
ozdobne naczynia i inne piękne
wnętrzarskie drobiazgi.

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

CHAŁWA, LOKUM

» Tureckie słodkości są wyjątkowe, bo

wyjątkowo… słodkie. Kto choć raz ich
próbował, wie doskonale, że wystarczy
zjeść ich niewiele, by się całkowicie
„zasłodzić”. Do najpopularniejszych należy
oczywiście, pochodząca właśnie z Turcji,
dobrze znana nam chałwa. Wytwarzana
jest z miazgi nasion sezamu i najczęściej
zawiera różne dodatki typu pistacje czy
orzeszki laskowe. Choć można spotkać
przeróżne rodzaje chałwy, to właśnie
turecka ma najbardziej szlachetny, aksamitny smak. Typową turecką słodyczą jest
też lokum, czyli dawniejsze rachatłukum.
Lokum przypomina nieco galaretkę owocową, mocno stężoną, pokrojoną w małe kostki, polaną
wodą różaną i posypaną
kokosem lub cukrem
pudrem. W środku
możemy znaleźć
różne składniki:
pistacje, orzechy
oraz migdały.

coralove lato

DYWANY I PASHMINA

» Turcja jest dumna ze swojej

włókienniczej tradycji. Jedną
z piękniejszych rzeczy, z jakich
słynie, są misternie zdobione
dywany. Ręcznie plecione
z charakterystycznym dla
siebie wzornictwem i bogatą
kolorystyką zachwycają oczy
podróżnych. Niesamowitą paletą
kolorów mienią się też stoiska
z wyrobami z pashminy. Szale
często nawiązują wzornictwem
do osmańskiego przepychu.
Dodatki z pashminy, delikatnej
mieszanki kaszmiru i jedwabiu,
są eleganckim dodatkiem
do ubiorów.

Sprzedawcy z chęcią
opowiedzą
o wzorach
oferowanych
przez siebie
dywanów.

Skórzane
wyroby
z Turcji
są znane
na całym
świecie.

WYROBY ZE SKÓRY

» Hitem w Turcji są oczywiście

wyroby ze skóry. Płaszcze, kurtki,
torebki, paski, portfele, a nawet
spodnie. Do każdego rodzaju
produktu używane są różne gatunki skór, ale te najcenniejsze to
skóry jagnięce, najdelikatniejsze
w dotyku, a jednocześnie bardzo
wytrzymałe. Ze skóry jagnięcej
szyje się miękkie, a dzięki temu
bardzo wygodne buty. Natomiast najlepsze kurtki skórzane
w Turcji powstają z tzw. skóry
jedwabnej. Jest ona bardzo
cienka, ale także wytrzymała.
Ceni się ją ze względu na to,
że jest delikatna, lekka i bardzo
odporna na zagniecenia.
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Jak przygotować
rodzinę do wyjazdu?
P R Z YG OTOWA N I A

|

P O D RÓŻ

|

D O KU M E N T Y

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

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

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

EFEKT WOW
gwarantowany!

R

adość z rodzinnej wyprawy może czasem zepsuć drobna rzecz.
Coś ktoś przeoczył, o czymś zapomniał… Zróbmy więc wszystko,
by nasz wyjazd był najmilszym wspomnieniem dla każdego.

ZADBAJMY O DOKUMENTY
Nie wszędzie pojedziemy, trzymając w ręku dowód osobisty. Czasem
konieczny jest też paszport. Dotyczy to wszystkich członków rodziny,
nawet niemowląt. Sprawdźmy, czy posiadane przez nas dokumenty
są ważne. To wydaje się oczywiste, ale zdarza się, że dopiero podczas
podchodzenia do kontroli na lotnisku zdajemy sobie sprawę z tego, że
czegoś jednak nie dopilnowaliśmy. Do bagażu podręcznego zapakujmy
też vouchery i bilety, które otrzymamy od organizatora naszego wypoczynku, by mieć do nich szybki i bezproblemowy dostęp. Niezwykle
ważne w podróżowaniu, szczególnie z dziećmi, jest również zabranie
dokumentów potwierdzających zawarcie polisy ubezpieczeniowej.
Można także wystąpić o bezpłatną Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ), przygotowaną z myślą o podróżach na terenie
Unii Europejskiej.
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POZNAJMY KRAJ, KTÓRY CHCEMY
ODWIEDZIĆ
I nie chodzi tylko o jego historię oraz atrakcje. Dowiedzmy się przede wszystkim, jaki panuje klimat w rejonie, do
którego się wybieramy. A także jakiej możemy spodziewać się pogody. Czy istnieje ryzyko zachorowania na
choroby lokalne i jak je zmniejszyć? Może się to wiązać
ze specjalnymi szczepionkami albo zabraniem ze sobą
odpowiednich leków. Oprócz aspektów związanych ze
zdrowiem dobrze jest też poznać zwyczaje panujące
w danym kraju, by uniknąć niezręcznych sytuacji lub
nawet kar. Jeżeli mamy zamiar zwiedzać obiekty
sakralne, to dowiedzmy się, jaki strój należy sobie na
takie wycieczki zabrać. Poznajmy symbolikę gestów
i zachowań, bo nie zawsze to, co u nas odbierane jest
pozytywnie, dobrze kojarzy się w innych krajach - jak
choćby „figa z makiem”, która u nas jest niewinnym droczeniem się, a w Turcji bardzo obraźliwym gestem.

Mała Dama na wakacjach
zawsze z klasą, ale taką, która
nie przeszkadza w psotach!

CO KONIECZNIE WRZUCIĆ DO WALIZKI?
Odpowiednio wcześniej warto sporządzić listę potrzebnych rzeczy.
Jeżeli wybieramy się pierwszy raz w podróż samolotem do innego
kraju, konieczne może okazać uzupełnienie garderoby, byśmy na
miejscu mogli dostosować swój strój do panujących warunków
atmosferycznych. Nie może oczywiście zabraknąć ulubionej gry,
książki, przytulanki. I przede wszystkim stroju oraz akcesoriów na
basen. Zadbajmy o ochronę przed słońcem i podręczną apteczkę.
Powinniśmy zabrać ze sobą termometr, leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwuczuleniowe, a także preparaty na biegunkę
i uzupełniające elektrolity. Warto też wziąć spray na gardło, krople
do nosa, syrop na kaszel. I oczywiście kremy z filtrem UV oraz środki
odstraszające owady. Nie zapomnijmy też o plasterkach i środkach
odkażających. Co jeszcze? Ładowarka do telefonu lub power bank,
dzięki którym nasze multimedialne centrum, czyli telefon, będzie
działało bez szwanku.

NA CZAS PODRÓŻY
Przygotowanie bagażu podręcznego
wymaga chwili uwagi. Oprócz dokumentów, o których pisaliśmy już wcześniej,
warto wrzucić do niego środki higieniczne
i chusteczki odświeżające, książeczkę,
audiobook, zestaw do rysowania dla
każdego malucha. Zabierzmy też nieduży
kocyk lub szal, którym będziemy mogli
okryć dzieci albo siebie, ponieważ w samolotach działa klimatyzacja i wcale
nie musi być gorąco. Pamiętajmy też
o zakazie wnoszenia napojów
do lotniskowej strefy dla
pasażerów. Dobrze więc
mieć oprócz waluty
kraju, do którego się
wybieramy, złotówki, by móc kupić
ulubione napoje
i przekąski na
czas przelotu.

coralove lato

MAŁY WIELKI BAL
W walizce małych podróżników powinno również znaleźć się coś wyjątkowego, co z checią założą na minidisco w klubie dziecięcym. To wielkie
przeżycie, więc wymaga odpowiedniego stroju. Ulubiona tiulowa
spódniczka, bluzeczka z ukochaną aplikacją albo zwiewna sukienka dla
małej damy. Zadbajmy o dodatki – koraliki, bransoletkę, spineczki lub
opaskę. Dla młodego dżentelmena spakujmy letnią koszulę lub T-shirt
z superbohaterem, którego jest fanem, i lniane spodnie. Pozwólmy wybrać dzieciom strój przed wyjazdem, będą wtedy z niecierpliwością
i ekscytacją oczekiwać przygotowanych tylko dla nich imprez!
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Mali
odkrywcy
P R Z YG O DA

|

ZA BAWA

|

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

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

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

C

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

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

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

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

Niech
odkrywają świat
po swojemu
i spełniają małe
wielkie
marzenia!

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

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

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

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

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

|

ZAU RO C Z E N I E

|

P R Z YJA Ź Ń

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

N

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

plany – sami odbieracie sobie możliwość reagowania
w sytuacji niebezpiecznej.

WAKACYJNE PRZYJAŹNIE

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

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

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

HOTELE Z ANIMACJĄ
DLA NASTOLATKÓW

•

•

Otium Hotel Life Otium Eco Club Turan Prince
World Xanadu Resort Ela Quality Kirman
Belazur Gural Premier Belek Paloma Grida
Sherwood Dreams Ulusoy Kemer Holiday Club

•

•

•

•

•

•

•

INSPIRACJE

Turcja kocha

i rozpieszcza rodziny
H OT E L E Z AT R A KC JA M I

|

AQ UA PA R K I

|

S P O RT Y

|

PA R K I ROZ RY W K I

Rodzinne wakacje to nie lada przedsięwzięcie. Wybieranie miejsca,
w którym będzie wszystko, czego potrzebujemy, gdy jedziemy z dziećmi,
zadbanie też o atrakcje dla siebie i chęć zobaczenia czegoś nowego.
W Turcji będziemy mogli to wszystko połączyć, ponieważ tu działają
specjaliści od rodzinnego wypoczynku.

R

odzina jest dla Turków wielką wartością.
Cechuje ich wielki szacunek dla starszych
i pobłażliwość dla dzieci. Trudno więc
gdziekolwiek jeszcze znaleźć tak ciekawie rozbudowaną ofertę spędzania wolnego
czasu dla małych i dużych.

ALL INCLUSIVE NA SZÓSTKĘ
Tu nie trzeba się martwić, że dziecko będzie marudzić przy stole. Kuchnia turecka jest smaczna i bardzo różnorodna. W hotelach spotkamy też dania
kontynentalne, dzięki którym maluchy będą mogły
zjeść to, co znają i lubią. Często snack bary otwarte
są właściwie bez przerwy, oferując przekąski, lody
i ciasta. To doskonałe rozwiązanie dla rodziców, którzy nie muszą się martwić tym, że dziecko zrobiło
się nagle głodne po długim szaleństwie w wodzie.

HOTELE JAK ZE SNU
Każda rodzina znajdzie tu coś dla siebie.
Kameralne obiekty dla małżeństw z kilkumiesięcznymi maluszkami. Rozległe resorty z placem
zabaw, wielkimi basenami, aquaparkiem, karuzelami, kinem, mini clubem, który oferuje atrakcyjne
zajęcia – raj dla rodzin z przedszkolakami i dziećmi
w wieku szkolnym, pozwalający maluchom na
nieustanną zabawę, a rodzicom na relaks w hamamie lub szklaneczkę wybornej herbaty, kiedy ich
pociechy bezpieczne harcują. Turcja oferuje również miejsca, które mogą spodobać się rodzicom
i nastolatkom podróżującym razem – przyjemne,
luksusowe hotele, w których proponowane są
ciekawe animacje integrujące wypoczywające
w nich osoby, co na pewno pomoże nieśmiałym
nastolatkom nawiązać kontakty z rówieśnikami.
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W ŚWIECIE BAŚNI

SPORTOWE WYZWANIA

Niesamowita historia Turcji obfituje
w legendy i mity, a dzieci uwielbiają
tajemnicze opowieści, dlatego wycieczka do
miejsc z nimi związanych jest świetnym pomysłem.
Kto bowiem nie chciałby dowiedzieć się więcej
o Mikołaju z Myry, córce sułtana więzionej w wieży
Leandra, królu Midasie i jego złotym królestwie.
A już na pewno wszyscy chcieliby przenieść się na
łódź jak z bajki i popłynąć w piracki rejs, bo takie
właśnie atrakcje zapewnia nam Turcja!

Ten kraj zapewnia też atrakcje tym, których
rozpiera energia i nigdy nie mają dość! Taniec,
fitness, piłka nożna (Turcy są jej wielkimi
fanami!), siatkówka, tenis, golf, jazda konna,
paralotniarstwo… Długo by tu wymieniać!
Miliony możliwości uprawiania różnych sportów czekają na fanów aktywnego wypoczynku.

PARKI ROZRYWKI
Jeżeli chcemy spędzić czas na zabawie poza
hotelem, Turcja ma dla nas wiele propozycji.
Parki rozrywki oferują niesamowite atrakcje.
Od aquaparków, w których można spędzić cały
dzień i nie skorzystać ze wszystkiego, bo tak
wiele jest możliwości zabawy, przez delfinaria,
parki linowe i wyzwalające adrenalinę roller
coastery w lunaparkach. W takich miejscach
rodzice bawią się równie świetnie jak dzieci!

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

Turcja oferuje moc
atrakcji i wciąż ma nowe,
ekscytujące pomysły na
rodzinne wakacje.

coralove lato
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Poznaj 5 sekretów
rodzinnych wakacji
T U RC JA

|

B U ŁGA R I A

|

G R EC JA

|

H I S Z PA N I A

|

EG I PT

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

Szaleć, śmiać się, być razem a nie obok
i troszczyć o siebie, to właśnie rodzina!
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SEKRET

HOTELE
FAMILY

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

DOBRE POŁOŻENIE HOTELU

• Najczęściej przy plaży z łagodnym
•
•
•
•

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

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

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

RÓŻNORODNOŚĆ POKOI

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

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

ATRAKCJE DLA AKTYWNYCH
Hotele rodzinne proponują również
bogatą ofertę sportową – zarówno na
plaży, jak i w samym hotelu. Tata może
zagrać z synem w piłkę na hotelowym
boisku, a mama zabrać córkę na taniec
lub fitness. Możliwości jest tu naprawdę
wiele i wszystko zależy od chęci!

Rodzinne wakacje
nad ciepłym morzem,
beztroska zabawa
na zjeżdżalniach
i basenach – najlepszy
relaks dla wszystkich!

PRZYDATNE W HOTELU

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

coralove lato

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

WAKACJE WYLOTY
z 10
na
lotnisk
10 dni

SEKRET

ALL
INCLUSIVE

BAGAŻ
dla dziecka
do 2 lat

DZIECKO
do 15 lat
pobyt w hotelu

GRATIS GRATIS

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

3

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

•
•
•
•

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

AKTYWNE ALL INCLUSIVE
Warto pamiętać, że w All Inclusive to nie
tylko wyżywienie i napoje. To również
wiele atrakcji dodatkowych, w tym
sportowych, np. bilard, tenis, rzutki.
Na terenie hotelu można wypożyczyć
także sprzęt sportowy, oczywiście
w miarę dostępności.
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SEKRET

W PODRÓŻY

ATRAKCJE
CENOWE

KOMFORT JEST OK!

W TROSCE
O RODZINNY
BUDŻET

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

Propozycje dla rodzin nie dotyczą tylko
atrakcji, ale również cen pobytu.

•

Podróż do wybranego wakacyjnego
hotelu może być wygodna i przyjemna.

•

Pobyt dziecka w hotelu All Inclusive
GRATIS – w większości hoteli rodzinnych
nawet dwoje dzieci do 14 lat otrzymuje
pobyt w opcji All Inclusive gratis.
Zniżki dla dzieci – jeśli pobyt gratis
w hotelu otrzymuje tylko jedno dziecko,
drugie najczęściej ma specjalną zniżkę.
Rodzina 2+2 w dobrej cenie – jeśli
szukasz wyjątkowych okazji, koniecznie sprawdzaj naszą specjalną ofertę
dla rodzin z dwójką dzieci.
Dziecko poniżej 2 lat – dziecko, które nie ukończyło 2 lat otrzymuje
przelot i świadczenia hotelowe
gratis, rodzice wnoszą tylko
opłatę stałą w wys. od 100 zł.
Ubezpieczenie rodziny w cenie – standardowe i od chorób
przewlekłych.

•
•
•
•

•

wakacyjnych, nie tylko 7- lub 14-dniowe, ale
również na 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 dni.
Możliwy jest też jeszcze dłuższy wyjazd.
Parking na lotnisku taniej – przyjedźcie własnym autem i na czas wakacji
zaparkujcie go na parkingu blisko lotniska
– teraz w specjalnych cenach dla naszych
Klientów (dotyczy wybranych lotnisk).
Indywidualny transfer w miejscu wakacji – podróż z dziećmi bywa uciążliwa,
proponujemy skorzystanie z indywidualnego, bezpośredniego transferu w drodze
z i na lotnisko (dodatkowo płatne).
Małe dziecko z wielkim bagażem
GRATIS – podróżując wybranymi
liniami lotniczymi dla dziecka, które
nie ukończyło 2 lat, możesz zabrać
bagaż o wadze 10 kg GRATIS!
Wybór miejsca w samolocie i szybsza odprawa bagażowa (oferta premium).

•

•

Nie ma focha!

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

Pamiętaj!
Odbierz swój paszport
i dyplom małego
odkrywcy!

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

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

•
•
•
•
•

5

PORTy
PASZ
wc
o Odkry
Małeg

SEKRET

DZIECIAKI TU RZĄDZĄ!

PRZERWA DLA RODZICÓW

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

MAŁY WIELKI ŚWIAT DZIECKA
Z POLSKIM ANIMATOREM

od 21.04 do 30.09.2018*

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

HOTELE RODZINNE
Z POLSKĄ ANIMACJĄ
TURCJA

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

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

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

• Sunshine Crete Beach 5* • Sunshine Crete Village 4* • Dodeca Sea Resort 4*
Terminy animacji, programy animacji oraz funkcjonowanie klubów różni sie w zależności od hotelu, prosimy sprawdzić przy opisie hoteli. Kiedy dziecko przebywa w miniklubie przynajmniej
jeden rodzic/opiekun dziecka musi być dostępny w hotelu. Dzieci poniżej 4 lat mogą przebywać w miniklubie tylko pod opieka rodzica/opiekuna. W zależności od hotelu infrastruktura,
rodzaje pokoi, wyposażenie, dostępne usługi i formy wyżywienia wymienione w temacie ,,Sekrety rodzinnych wakacji’’ mogą się różnić oraz wymagać dodatkowej opłaty. Dlatego prosimy
o zapoznanie się z opisami przy konkretnych hotelach na www.wezyrholidays.pl

coralove lato
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À LA CARTE

Twój wybór

mało musisz dużo możesz
Tradycyjne tygodniowe pobyty w popularnych hotelach to
wciąż ulubiony sposób wypoczynku. Ale nie dla wszystkich.
Dlatego wzbogacamy ofertę dla Gości, którzy chcą
dopasować wakacje do swoich indywidualnych preferencji
spędzania czasu.
05

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

Carte 1

Carte 3

2 kraje 1 wakacje

2 hotele 1 wakacje

Carte 2

Carte 4

Wakacje bez barier

W klasie deluxe

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

TURCJA

à la carte

Nosi Cię? Nudzisz się w jednym miejscu?
A może masz specjalne życzenia? Wybierz z naszej carty
własny zestaw wakacyjny.
09

06
6. Tylko dla dorosłych
Dzieci są kochane, ale czasem
masz ochotę spędzić urlop
bez towarzystwa rodzin
z dziećmi. Wybierz więc
hotele oznaczone jako ,,tylko
dla dorosłych’’. Będziesz
mieć gwarancję, że nie
będzie tu osób poniżej 16
roku życia. Hotele są różne,
w spokojnych miejscach, albo
rozrywkowych , o niższym
bądź luksusowym standardzie, by każdy mógł znaleźć
coś dla siebie.

7. Funworld – szalone wakacje
Jeśli masz ochotę na wakacyjne szaleństwo w iście
bajkowym stylu, niczym Disneyworld, wybierz się do jednego
z największych parków rozrywki – The Land of Legends.
Czekają tu na Ciebie niezliczone atrakcje wodne, ogromne
zjeżdżalnie, a nawet kolejka typu roller coaster i wiele innych
magicznych atrakcji. Jeśli nie chcesz spędzić tu całego tygodnia
możesz np. wybrać 3 dni pobytu w parku plus kilka dni
standardowych wakacji w innym hotelu.
07
08
8. Wakacje na 10 i 11 dni
Koniec z dylematem 7 dni za krótko a 14 za długo! Masz
teraz duży wybór na ile dni chcesz lecieć na wakacje. Do Turcji
latamy cały tydzień więc możesz wybrać sobie prawie dowolną
kombinację, wśród nich najpopularniejsze pobyty 10 i 11 dniowe, jak to mówią nasi Goście ,,takie akurat’’. Możesz też polecieć
i na 4 czy 5 dni, masz wybór, dopasuj wakacje do siebie.

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

Carte 5

Carte 7

Carte 9

Podróż poślubna

Funworld

Weekendowy wypad

Carte 6

Carte 8

Tylko dla dorosłych

Wakacje na 10 dni

MASZ WYBÓR! WAKACJE NA

9, 10, 11 DNI

LUB KRÓTKIE POBYTY, NP. NA WEEKEND
Masz ochotę na inne,
specjalne danie wakacyjne?
Daj nam znać, postaramy się przygotować.

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

ZAKUPY W LONDYNIE

SPOTKANIE BIZNESOWE

RELAKS NAD WODĄ

EMOCJE SPORTOWE W HISZPANII

WIZYTA W RZYMIE

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

WEEKEND W PARYŻU
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Sprawdź na:
www.wezyrholidays.pl

INSPIRACJE

Akcja integracja

MOTYWACJA
INTEGRACJA
ZABAWA

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

GWARANTUJEMY

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

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

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

SPOSÓB WYKORZYSTANIA BONU:

• na dowolną wycieczkę z aktualnej oferty
• obdarowany sam wybiera kierunek, termin, hotel i towarzystwo
• aż 12 miesięcy na realizację bonu.
Bony możesz zrealizować we wszystkich salonach firmowych
Coral Travel Wezyr Holidays na terenie Polski. Sprawdź
szczegółowe zasady realizacji bonów wakacyjnych. Dowiedz się
więcej www.wezyrholidays.pl/incentive#bon-wakacyjny
Każde wakacje to dobry czas na realizacje marzeń, dlatego
spełniaj je razem z nami!
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Zadbaj o bezpieczeństwo.
Wybierz odpowiednie ubezpieczenie podróży:
- krótkoterminowe lub roczne
- rodzinne, grupowe, dla studentów
- wykonywania pracy fizycznej

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

UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenia

Jesteś w dobrych rękach

U NAS ZAW
W CENIE WAKSZE
ACJI
stan

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

T

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

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

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

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

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

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW
REZYGNACJI Z PODRÓŻY
Obejmuje wszystkich uczestników rezerwacji, a przedmiotem ubezpieczenia są: przypadki losowe, takie jak
nieszczęśliwy wypadek, choroba ubezpieczonego lub
utrata pracy (zgodnie z §21 warunków ubezpieczenia).
Szczególnie polecamy rodzinom z dziećmi.

UBEZPIECZENIE OD SPORTÓW
WYSOKIEGO RYZYKA
Jeśli uprawiasz na przykład nurkowanie z użyciem aparatów oddechowych, rafting, wspinaczkę skałkową, jazdę
konną, jazdę na quadach, jazdę na skuterach wodnych, kitesurfing, skorzystaj z tego ubezpieczenia i ciesz się sportem!
Więcej informacji znajdziesz na www.wezyrholidays.pl
lub w Twoim biurze podróży.

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

coralove lato
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INFORMACJE

Przygotuj się do podróży
Naszym celem jest zapewnienie Państwu komfortowych i bezpiecznych wakacji,
dlatego chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych tematów.

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZATORA

OZNACZENIA DODATKOWE

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

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

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

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

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

DODATKOWE ŻYCZENIA
Wszelkie związane z zakwaterowaniem prośby Klientów o dodatkowe
świadczenia wykraczające poza Umowę, Organizator kieruje bezpośrednio
do hotelu. Zastrzegamy jednak, iż świadczeń tych nie można egzekwować
na miejscu jako gwarantowanych, a jedynie jako opcjonalne, wykonywane
w miarę możliwości hotelu. Jeżeli mają Państwo specjalne życzenia dotyczące dodatkowych usług hotelowych, np. pokój z widokiem na morze, pokoje
obok siebie, niskie/wysokie piętro, kwiaty w pokoju, usługi dla nowożeńców,
urodziny, rocznice, indywidualny transfer, itp., należy je zgłosić przed zawarciem Umowy i dokonaniem rezerwacji. Notatka na voucherze hotelowym
np. „Just married”, „Honey moon”, „Pokoje obok siebie” itp. nie gwarantuje
spełnienia wskazanej usługi, gdyż jest ona traktowana jako prośba. Jeżeli hotel przewiduje takie usługi, zostaną one zrealizowane za dodatkową opłatą.
W przeciwnym wypadku usługi te będą traktowane jako prośby dodatkowe
niewiążące Organizatora, zrealizowane w miarę możliwości hotelu.
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Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Turystycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stan na 20.11.2017. Aktualne na www.wezyrholidays.pl

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

| TURCJA EGEJSKA

Turcja to imponujący kraj wielu możliwości, zachwyca różnorodnością i naturalnym
pięknem, bogactwo zabytków i wspaniałych krajobrazów przenika się z orientalną
kulturą, długą historią i aromatyczną kuchnią. Podróż do Turcji to wyprawa do źródeł
nowożytnej cywilizacji mitycznej Troi, Efezu i Konstantynopola. To właśnie tutaj Europa spotyka się z Azją, a kultura chrześcijańskiego Zachodu z Orientem.
Turcja oferuje całą gamę naturalnych atrakcji w odcieniach słońca, plaży, morza i błękitu, a jednocześnie nowoczesne metropolie wprawiają w osłupienie tych, którzy
Turcję kojarzą wyłącznie z orientalnym klimatem.
Nie ma też wątpliwości, że Królowa lata jest tylko jedna i na imię jej właśnie Turcja.
Jeśli marzy Wam się wypoczynek w słonecznym miejscu, z dala od zgiełku i natłoku
obowiązków, gdzie czuć prawdziwą radość życia i gościnność – Turcja będzie idealna.

Rosja

MORZE CZARNE
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POWODY, ABY ODWIEDZIĆ TURCJĘ
Bajkowa Kapadocja i wapienne tarasy Pamukkale
Pozostałości starożytnych miast: Troja, Efez czy Milet
Stambuł - miasto o wielowiekowej historii
Wiele atrakcji dla amatorów aktywnego wypoczynku
Wspaniałe plaże i lazurowe, ciepłe morze
Zabawa do białego rana w klubach i dyskotekach
Wyśmienita kuchnia i dania pachnące Orientem

coralove lato
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Geograficzne puzzle
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R I W I E R A T U R EC K A
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A N ATO L I A

Turcja to olbrzymi kraj. Leży w dwóch strefach czasowych, a jej
wschodni i zachodni kraniec dzieli 1700 km. Wiąże się to nie tylko
z różnorodnością krajobrazu i klimatu, ale również z odmienną
historią, tradycją, kuchnią oraz sposobem życia mieszkańców.

Gdzie Europa spotyka się z Azją

Stambuł

Tu łączą się dwa kontynenty. Europejska część kraju to Tracja Wschodnia,
zwana też Rumelią, której głównym miastem jest Edirne, starożytne Hadrianapolis. Europę od Azji oddzielają dwie cieśniny: Bosfor i Dardanele. To
właśnie nad wodami tej pierwszej położony jest Stambuł – perła na mapie nie
tylko regionu, ale całej Turcji. W mieście historia miesza się z nowoczesnością.
Z jednej strony mamy Pałac Topkapi, bizantyjską podziemną Cysternę, Hagię
Sophię, Błękitny Meczet, a z drugiej – Plac Taksim tętniący życiem praktycznie
przez całą dobę. Oprócz Stambułu warto odwiedzić też starożytną Troję.

Efez

REGION MORZA MARMARA

Gaje oliwne po horyzont
Wybrzeże Egejskie to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez turystów. Wspaniałe kurorty przeplatające się z zabytkami i charakterystycznymi dla regionu gajami oliwnymi to wizytówka tego miejsca. 80 proc.
wszystkich drzewek oliwnych rosnących w Turcji znajduje się właśnie w tej
części kraju, może z tego powodu tutejsza kuchnia jest bardzo zbliżona do
greckiej. Niewątpliwie najważniejszym miastem regionu jest Izmir, choć
turystom bardzo dobrze znane są też: Bodrum, Dalyan, Kuşadası, Marmaris,
Ölüdeniz i Fethiye. Miejsca, które koniecznie trzeba tu odwiedzić, to piękne
wapienne tarasy Pamukkale i położony nieopodal nich Basen Kleopatry,
grobowce wykute w skale w Kaunos, mekka matematyków i filozofów,
czyli Milet, zamek Św. Piotra w Bodrum, a także niesamowity Efez z Biblioteką Celsusa, świątynią Hadriana i świątynią Artemidy.

Riwiera Turecka

REGION MORZA
EGEJSKIEGO
REGION MORZA ŚRÓDZIEMNEGO

Turystyczne serce Turcji
Na Riwierę Turecką rocznie przybywają tysiące obcokrajowców, szukając słońca i ciepłego piasku. Jednak oprócz pięknych plaż są tu też inne ciekawe miejsca do odkrycia. Ognie Chimery niedaleko Kemeru to naturalne wypływy gazu
ziemnego, które ulegają samozapłonowi. Niesamowite wodospady Düden
i Kurşunlu dają orzeźwienie. Na spotkanie z historią zaprasza Perge związane
z działalnością św. Pawła, Phaselis słynące z wytwarzania olejku różanego
w latach swej świetności, Termessos, które Homer opisał w Iliadzie, a także
Aspendos z olbrzymim teatrem.
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W Turcji każdy znajdzie coś dla siebie!
Magiczny taniec

Derwisze i księżycowe krajobrazy

Turecka herbata

Plantacje tureckiej herbaty
Wybrzeże Morza Czarnego różni się klimatem od pozostałych części kraju.
Obfite opady deszczu i żyzna gleba pozwalają na uprawę herbaty, która jest
narodowym napojem Turków. Największe plantacje są zlokalizowane wokół
miasta Rize. Warto zwiedzić Trabzon z willą AtatÜrka, w której mieści się jego
muzeum. W Bogazkale zobaczymy ruiny potężnej stolicy imperium Hetytów.

Środkowa Anatolia to region bogaty w niesamowite atrakcje. Począwszy od
Ankary, która może nie zachwyca jak Stambuł, ale pełna jest ciekawostek. Przez
Konyę – duchowe centrum kraju, w którym raz w roku zbierają się tłumy wyznawców islamu, ponieważ otwierana jest szkatuła z włosami Mahometa.
Tu też wciąż działa Zakon Wirujących Derwiszów założony przez Mevlanę,
wielkiego tureckiego myśliciela i mistyka. Natomiast widoki Kapadocji zapierają
dech w piersiach. Ten tureckich cud natury zachwyca nie tylko księżycowym
krajobrazem, ale też podziemnymi miastami i wykutymi w skałach kościołami.
Posągi z Nemrut

REGION MORZA CZARNEGO
REGION ŚRODKOWEJ ANATOLII

REGION
WSCHODNIEJ
ANATOLII

Tajemnicze posągi
Znany z uprawy bawełny i moreli region Wschodniej Anatolii nie jest miejscem popularnym wśród turystów, choć są oni tu witani bardzo serdecznie.
Wzniesienia z majestatycznym Araratem na czele, pola ciągnące się po
horyzont i pasące się na łąkach zwierzęta – to krajobraz tgo regionu. A jego
osobliwościami są posągi z góry Nemrut i koty z Van. Te pierwsze to wciąż
zagadka, a okolica, w której się znajdują, jest ulubionym miejscem pracy
międzynarodowych archeologów. Drugie zaś uwodzą urodą – śnieżnobiałe
czworonogi często mają źrenice różnego koloru. Choć jest to wadą wrodzoną, stanowi o ich urodzie i uwodzi miliony kociarzy na całym świecie.
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ ANATOLII

Orient na wyciągnięcie ręki
Południowo-wschodnia Anatolia to niewątpliwie najbardziej orientalna,
choć mniej popularna wśród turystów część kraju. Tu znajduje się turecka
stolica arbuzów – miasto Dyarbakir z malowniczą starówką, otoczone niesamowitymi murami miejskimi. Jedną z ciekawszych części regionu jest Tur
Abdin, po którym rozrzucone są monastyry Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego. Sąsiedztwo Syrii powoduje, że ta część Turcji kryje w sobie takie turystyczne perły jak Yesemek z warsztatem olbrzymich rzeźb hetyckich i ruiny
antycznego miasta Dara.

coralove lato

DOBRZE WIEDZIEĆ
Czas przelotu: ok. 3 godz.
Czas: +1 godz. do naszego czasu
Wiza: jest potrzebna
Waluta: liry tureckie
Religia: islam

49

TURCJA

Riwiera Turecka
i Wybrzeże Egejskie
wakacyjna mozaika różnorodności
Turcja jest na tyle duża, by nie można było się nudzić i na tyle mała,
by można było wypocząć. Tętniące zabawą noce w Alanyi, dziewicza
przyroda w Belek, zabytki w Side, romantyczne uliczki starego miasta
w Antalyi, tajemnicze góry Taurus wokół Kemer czy idylliczne zatoki
Bodrum? Cały mozaikowy koloryt regionów do wyboru.

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

SIDE, s. 112

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

BELEK, s. 150

ANTALYA, s. 176
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SIDE, bogactwo pamiątek z czasów antycznych
oraz szerokie, piaszczyste plaże przyciągają tu turystów jak magnes. W starożytności było to bogate miasto, czego dowodem są liczne pozostałości
imponujących budowli. Zobaczymy, częściowo
zachowane ruiny teatru rzymskiego czy pozostałości greckiej świątyni Ateny i Apollina z II wieku,
położonej tuż nad brzegiem morza. Wędrując po
Side, można natrafić również na ruiny biblioteki
z II wieku, bazylikę z okresu bizantyjskiego czy
świątynie Dionizosa. Na terenie Side znajduje się
agora z niezliczonymi kolumnami i muzeum starożytności, zbudowane na miejscu dawnej rzymskiej łaźni. Side jest dzisiaj małym, klimatycznym
miasteczkiem z pięknym wybrzeżem, nowoczesnymi hotelami i gajami pomarańczowymi.

KEMER, s. 184

TURCJA
Cuda natury
wplatają się
w bogactwo tysięcy lat historii,
skąpane w słońcu plaże, wody
czterech mórz,
niezwykłe barwy, zapachy
i szeroka oferta hotelowa.
Wszystko to
sprawia, że
Turcja niezmiennie fascynuje.
ALANYA od strony lądu otoczona górami Taurus
a wzdłuż wybrzeża ciągną się plaże. Najbardziej
znana i według wielu osób najpiękniejsza to
plaża Kleopatry. Według legend to właśnie w tym
miejscu królowa Kleopatra spotykała się z Markiem Antoniuszem. Tutaj również wypoczywała
i zażywała kąpieli. Górująca nad miastem twierdza
z XIII wieku z murami obronnymi to największa tutejsza atrakcja. W ich obrębie znajduje się również
stojąca w porcie Czerwona Wieża - symbol miasta.
Alanya jest na tyle duża, by nie można było się
tu nudzić i na tyle mała, by wypocząć a szeroka
oferta rozrywek, w tym różnorodność przyportowych dyskotek ściąga tu rzesze młodych ludzi.
A na obrzeżach miasta, z dala od zgiełku znaleźć
można szeroką ofertę kurortów rodzinnych.

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

BODRUM, s. 206

N

ALANYA, s. 56

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

cja • Alan

WYLOTY:
Riwiera Turecka z Warszawy, Katowic, Bydgoszczy, Gdańska,
Krakowa, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina i Wrocławia
Wybrzeże Egejskie z Warszawy, Katowic, Gdańska, Poznania
i Wrocławia
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Turcja wycieczki

fakultatywne

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

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

Efez

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

Demre/Myra-Kekova
Demre, oficjalnie zwane Kale, leży tuż obok starożytnego miasta Myra – jednego
z najważniejszych miast Ligi Licyjskiej, późniejszej diecezji chrześcijańskiej,
którą podczas swych wędrówek odwiedził Św. Paweł. Antyczna Myra słynie
przede wszystkim jako rodzinne miasto Św. Mikołaja, który w IV w. sprawował
tu funkcję biskupa. Słynął z wielkiej dobroci i licznych cudów. Rozdając tutejszym dzieciom podarki dał początek znanej nam tradycji bożonarodzeniowej.
W centrum miasta wznosi się bizantyjski kościół, w którym znajduje się pusty
grobowiec Św. Mikołaja. Po zwiedzeniu Myry popłyną Państwo statkiem na
wyspę Kekova, gdzie można podziwiać krajobrazy typowe dla południowej części tureckiego wybrzeża Morza Śródziemnego. Będą mogli Państwo zobaczyć
też ruiny zatopionego podczas trzęsienia ziemi miasta, pochodzącego z czasów
licyjskich oraz zamek na wyspie Simena.
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Baseny
Kleopatry
Kąpiel w tych wodach
termalnych ma
działanie nie tylko
relaksacyjne, ale
również lecznicze

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

na styku kultur i kontynentów

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

Stambuł – to bez wątpienia wyjątkowe miasto położone na dwóch kontynentach, Europy i Azji.
Wielowiekowa i bogata historia, przenikająca się kultura dwóch kontynentów, okazałe budowle i setki
meczetów czynią z tego miasta miejsce typu ,,muszę
zobaczyć’’ na liście każdego podróżnika.
W programie wycieczki m.in. Błękitny Meczet, Hagia
Sophia, Pałac Topkapi, Hipodrom oraz kryty bazar.

Izrael

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

coralove lato

53

KRÓLOWA LATA

Kos

Z wizytą u Hipokratesa
Wyprawa promem na wyspę, a następnie samodzielne zwiedzanie miasta. Kos
to jednocześnie nazwa greckiej wyspy należącej do archipelagu Dodekanez. Od
wybrzeży Turcji dzieli ją zaledwie wąska cieśnina. W stolicy wyspy znajdują się ruiny
starożytnego Asklepionu – świątyni boga Asklepiosa i starożytnej szkoły lekarskiej.
Kos uważane jest za ojczyznę Hipokratesa. Według podań wykładał on swoje nauki
pod ogromnym platanem, zwanym „Drzewem Hipokratesa”. 700-setletni platan
rośnie naprzeciw wejścia do zamku Joannitów. Jedną z atrakcji wyspy są cudowne
piaszczyste plaże, a otoczona palmami portowa promenada zachęca do spacerów.

Rejs statkiem
Kilkugodzinny rejs jachtem to jeden z najlepszych
sposobów, aby odpocząć i uciec od codzienności.
Słońce, delikatny szum morza oraz malownicze krajobrazy z pewnością pozwolą się Państwu zrelaksować. Podczas rejsu można popływać w krystalicznie
czystych wodach, opalać się, podziwiać ruiny starożytnych zabytków oraz piękno urokliwych zatoczek.

Kolej Linowa
Wycieczka kolejką linową na szczyt góry Tahtali (2365
m n.p.m.), skąd rozciągają się wspaniałe widoki na
okoliczny Park Narodowy i wybrzeże. Po tych zapierających dech w piersiach widokach można się
zrelaksować na pikniku u stóp góry Olimpos w Ulupinar. Szum wody oraz otaczająca zieleń, to doskonałe
miejsce na poobiednią sjestę.
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The Land
of Legends Theme Park
Do dyspozycji turystów jest tu ponad 40 zjeżdżalni, kompleks basenów, w tym
basen ze sztuczną falą i basen z falą do surfingu, kino 5D, wodna kolejka roller coaster, znajdująca się 43 metry nad ziemią i pędząca 83 km/h, zachwycający „Animal
Park” będący domem dla tysięcy najpiękniejszych stworzeń Morza Śródziemnego,
w tym również tropikalnych ryb i delfinów, które podziwiać można podziwiać
podczas podwodnego safari oraz niezapomnianego show z udziałem delfinów
i lwa morskiego – uroczej Panny Silvy. Tego się nie da opisać, to trzeba przeżyć!

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

Rafting

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

Łaźnia turecka

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

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

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

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

coralove lato

Delfinarium
Podziwiaj popisy lwów morskich i występy delfinów. Wizytę w delfinarium
można połączyć z zabawą w aqualandzie.

55

Alanya
TURCJA

LU D Z I E | H I S TO R I A | T R A DYC J A | Z A BY T K I | P R Z Y R O DA

Dla wielu turystów wakacje w Turcji kojarzą się właśnie z Alanyą, której historia sięga 4000 lat
p.n.e., kiedy to antyczna nazwa miasta brzmiała Corasesium. Dzisiejszą nazwę Alanyi nadał
w 1935 roku pierwszy prezydent Turcji Mustafa Kemal Atatürk. Dom, w którym nocował,
a właściwie jego replikę przekształcono w muzeum, które można odwiedzać po dziś dzień.
Górująca nad miastem twierdza z XIII wieku z murami obronnymi jest niewątpliwie największą
atrakcją miasta. Rozciąga się stąd wspaniały widok na miasto. W obrębie fortyfikacji znajduje
się Czerwona Wieża, która również jest symbolem miasta. Wspinaczka na szczyt wieży to
jedynie 78 schodów do pokonania!

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
l Czerwona

Wieża
słonecznych dni w roku
l Wielkie delfinarium, w którym codziennie odbywają się
pokazy delfinów i fok
l Jaskinia Korsanlar, w której niegdyś piraci ukrywali
swoje skarby
l Jaskinia Damlatas, pełna stalaktytów i stalagmitów
l Antyczne miasto Seydra
l Deptak z mnóstwem dyskotek
l Plaża Kleopatry
l Dom Ataturka
l 300
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Wakacyjny Raj
Od kwietnia do października panuje tu
idealny klimat i doskonałe warunki dla
amatorów słonecznych kąpieli. Stałym elementem krajobrazu są tu daktylowe palmy,
kolorowe krzewy bougenvill, majestatyczne
góry Taurus oraz ciągnące się kilometrami
wybrzeże najdłuższych i najpiękniejszych
plaż w regionie.

Plaża zakochanych
W zachodniej części historycznego półwyspu Alanya leży plaża, która ma około 5 km
długości. Według legend właśnie tutaj, Marek Antoniusz nawiózł tony złotego piasku
aż z dalekiego Egiptu, w dowód wielkiej miłości do Królowej Kleopatry, której to podarował plażę w prezencie ślubnym.

Pirackie skarby
Poszukiwaczom skarbów polecamy odwiedzenie Jaskini Korsanlar, znajdującej się
pod Czerwoną Wieżą, która jest symbolem
miasta. Według legend właśnie we wnętrzu tej jaskini piraci ukrywali swoje drogocenne skarby. Do jaskini można dostać
się małą łódką lub wpław podczas rejsu
statkiem wokół półwyspu. Warta uwagi
jest również Jaskinia Damlataş, licząca
ponad 15 tysięcy lat i słynie z pięknych
formacji stalaktytów i stalagmitów, a trasa zwiedzania biegnie aż 20 metrów pod
ziemią!

TURCJA

Wypełniona złotym piaskiem i przesycona historią

Club Mermaid Village

Okurcalar
Kirman Sidera Luxury & Spa

Miarosa Incekum West

Kahya Resort
Haydarpasha Palace
Xafira Deluxe

●● Azura Deluxe

Oz Hotels Sui

ALANYA

Smartline Numa Konaktepe
Galeri Resort
Hotel

Club Dizalya
The Garden Beach Hotel
Palmeras Beach Hotel

Avsallar

Oz Hotels
Incekum Beach

Blue Star

Konakli

Rubi Platinum
Spa Resort & Suites
Lonicera Resort & Spa
Lonicera World Hotel

Blue Wave
Banana

Alanya

Numa Beach Hotel

Club Sun
Heaven Family

Mahmutlar

Park Wodny Eftalia Island

Blue Fish

ne

ALANYA CASTLE

Bone Club Svs
Katya
Krizantem
Saritas
Taksim International Obakoy
The Lumos Deluxe Resort

Kleopatra Atlas

ZJEŻDŻALNIE

WI-FI GRATIS

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

92

DIZALYA PALM GARDEN

5

X

X

X

2-13

93

THE GARDEN BEACH HOTEL

5

X

X

X

2-13

94

PALMERAS BEACH HOTEL

5

X

X

X

2-13

95

HAYDARPASHA PALACE

5

X

X

X

2-12

LISTA HOTELI – ALANYA

PRZY PLAŻY

ALL INCLUSIVE

Utopia World Deluxe

STANDARD

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

WI-FI GRATIS

ZJEŻDŻALNIE

Dizalya Palm Garden

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

Quattro Beach Spa & Resort

Club Dem Resort

PRZY PLAŻY

ziem

ALL INCLUSIVE

ze Ś
ród

STANDARD

Mor

Eftalia Aqua
Eftalia Marin
Eftalia Ocean
Eftalia Splash
Eftalia Village

LISTA HOTELI – ALANYA
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PARK WODNY EFTALIA ISLAND

X

X

60

EFTALIA VILLAGE

5

X
X

X

X

X

2-15

62

EFTALIA SPLASH

5

X

X

X

2-15

63

EFTALIA AQUA

5

X

X

X

2-15

64

EFTALIA MARIN

5

X

65

EFTALIA OCEAN

5

X

2-15

X

X

2-15

96

CLUB DIZALYA

4

X

X

X

X

2-15

97

NUMA BEACH HOTEL

5

X

X

X

X

2-12

X

ADULT ONLY

66

RUBI PLATINUM SPA RESORT & SUITES

5

X

X

X

X

2-12

98

BONE CLUB SVS

4

X

X

X

2-13

68

AZURA DELUXE

5

X

X

X

X

2-13

99

KRIZANTEM

4

X

X

X

2-13

70

QUATTRO BEACH SPA & RESORT

5

X

X

X

X

2-12

100

SARITAS

4

X

X

X

2-14

72

CLUB DEM RESORT

5

X

X

X

X

2-12

101

CLUB MERMAID VILLAGE

4

X

X

X

2-12

2-12

2-12

74

UTOPIA WORLD DELUXE

5

X

X

X

2-12

102

LONICERA RESORT & SPA

4

X

X

X

X

2-14

76

OZ HOTELS SUI

5

X

X

X

2-13

103

LONICERA WORLD

4

X

X

X

X

2-7

78

KIRMAN SIDERA LUXURY & SPA

5

X

X

X

2-10

2-10

104

KLEOPATRA ATLAS

4

X

X

ADULT ONLY

80

THE LUMOS DELUXE RESORT

5

X

X

X

2-13

2-7

82

GALERI RESORT HOTEL

5

X

X

X

2-13

X

X

105

BLUE WAVE

4

X

X

X

2-14

106

BLUE FISH

4

X

X

X

2-13

X

X

2-13

X

X

2-12

84

XAFIRA DELUXE

5

X

X

X

2-12

107

SMARTLINE NUMA KONAKTEPE

4

X

86

KAHYA RESORT

4

X

X

X

2-14

108

TAKSIM INTERNATIONAL OBAKOY

4

X

X

X

2-13

109

BLUE STAR

4

X

X

X

2-14

X

2-13

110

CLUB SUN HEAVEN FAMILY

4

X

X

X

2-7

X

2-13

111

BANANA

4

X

X

X

2-13

88

KATYA

5

X

90

MIAROSA INCEKUM WEST

5

X

X

91

OZ HOTELS INCEKUM BEACH

5

X

X
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TURCJA | Alanya

POLSKIE
ANIMACJE
AQUAFUN

EFTALIA
SPLASH

EFTALIA
MARIN

EFTALIA
VILLAGE

AQUAPARK
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EFTALIA
OCEAN

EFTALIA
AQUA

PARK WODNY
EFTALIA ISLAND
Położony przy prywatnej plaży Park Wodny EFTALIA ISLAND z konceptem Wezyr Family oferuje rodzinom z dziećmi niezapomniane wakacje.
Bogaty program rozrywkowy i animacyjny, polskojęzyczny animator dla
dzieci, baseny, aquapark z 13 zjeżdżalniami oraz szeroki wybór sportów
wodnych na plaży nie pozwoli nudzić się nikomu.
Na terenie parku wodnego: restauracje à la
carte, cukiernia, 9 barów, 8 basenów odkrytych (4 baseny ze zjeżdżalniami), aquapark
(13 zjeżdżalni).
WYŻYWIENIE
All Inclusive (10:00-23:00)
Ultra All Inclusive (10:00-00:00)

planszowe, teatrzyk, zawody sportowe
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na terenie miniklubu tylko
pod opieką rodzica/opiekuna
∞ duży plac zabaw: zjeżdżalnie, huśtawki
∞ brodziki, zjeżdżalnie wodne, aquapark
∞ minidisco
∞ animacje

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

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

TURCJA | Alanya

ALL INCLUSIVE

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

coralove lato
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TURCJA | Alanya

AQUAFUN
ANIMACJE
POLSKIE
ALIA ISLAND
W EFT

Przykładowy pokój
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Pokoje

dla rodzin
os.

6

DZIECKO
do

15 lat

pobyt w hotelu

GRATIS

ALL INCLUSIVE

EFTALIA VILLAGE
Kompleks kameralnych budynków położonych w pięknym ogrodzie z tropikalną roślinnością. Polecany szczególnie dla rodzin z dziećmi, które znajdą atrakcje zarówno w hotelu, jak i w położonym nieopodal Parku Wodnym
Eftalia Island z polskimi animacjami dla dzieci.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony w 2010 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 5 barów, 6 sal
konferencyjnych, pralnia, 3 baseny odkryte,
7 zjeżdżalni wodnych w aquaparku. Wstęp do
Parku Wodnego EFTALIA ISLAND.
PLAŻA
Plaża w parku Eftalia Island - 50 m od hotelu,
prywatna, piaszczysto-żwirowa, 1500 m długości, posiada certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole,
materace, leżaki, ręczniki, pawilony. Przejście do
plaży przez ulicę lub kładką. Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w 12 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar,
łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ large dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 4 à la carte, 5 barów
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 15 lat

∞ obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety urodzinowe
Restauracje à la carte:
∞ turecka, włoska, grill, azjatycka
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu i na plaży bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ minigolf, miniboisko do piłki nożnej
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, bilard,
∞ kort tenisowy, sporty wodne na plaży
∞ animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA, jacuzzi, masaż
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ miniklub i polskie animacje dostępne
w Parku Wodnym Eftalia Island
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie miniklubu tylko
pod opieką rodzica/opiekuna
∞ 2 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne, plac zabaw
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

Lokalizacja:
Turkler, 4 km od Konakli,
5 km od Avsallar,
18 km od Alanyi,
105 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

dla rodzin
os.
TURCJA | Alanya

6

DZIECKO
do

15 lat

pobyt w hotelu

GRATIS

AQUAFUN
POLSKIE ANIMACJE

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

W EFTALIA ISLAND

ALL INCLUSIVE

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

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

POKOJE
W budynku głównym. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, zestaw
do kawy i herbaty, łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.
∞ przystosowane dla osób niepełosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 4 à la carte, 3 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja, przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: włoska, turecka,
azjatycka, grill
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu i na plaży bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka
∞ rzutki, tenis stołowy, bilard, koszykówka
∞ kort tenisowy, sporty wodne na plaży
∞ miniboisko do piłki nożnej, siatkówka plażowa
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż, jacuzzi

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 15 lat

Lokalizacja:
Turkler, 4 km od Konakli,
5 km od Avsallar, 18 km od
Alanyi, 100 km od lotniska

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, 3 zjeżdżalnie wodne, plac zabaw
∞ miniklub i polskie animacje w Eftalia Island
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać
w miniklubie tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

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

TURCJA | Alanya

AQUAFUN
ANIMACJE
POLSKIE
ALIA ISLAND
W EFT

2 DZIECI
do

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2011 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 7 barów,
sala konferencyjna, pralnia, 2 baseny odkryte,
1 kryty, aquapark (11 zjeżdżalni). Wstęp do Parku
Wodnego EFTALIA ISLAND.

15 lat

pobyt w hotelu

GRATIS

ULTRA ALL INCLUSIVE

24H

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

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

POKOJE
W 2 budynkach i 5 bungalowach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, zestaw
do kawy i herbaty, łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ standardowe large dla max 4 os.
∞ rodzinne dla 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, Burgerland, 2 restauracje
à la carte, cukiernia, 5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, późny posiłek,
obiad, kolacja, lody, podwieczorek
∞ przekąski serwowane w parku Eftalia Island
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: włoska, turecka
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, bilard, miniboisko do piłki nożnej
∞ kort tenisowy, koszykówka, siatkówka plażowa
∞ animacje i dyskoteka, sporty wodne na plaży
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż, jacuzzi

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 15 lat
2. dziecko do 15 lat

Lokalizacja:
Turkler, 4 km od Konakli,
5 km od Avsallar,
18 km od Alanyi,
100 km od lotniska

SPRAWDŹ
CENĘ



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

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

15 lat

TURCJA | Alanya

pobyt w hotelu

GRATIS

Pokoje

dla rodzin
os.

6

AQUAFUN
IMACJE
POLSKIE AN
A ISLAND

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 4 bary, pralnia,
sala konferencyjna, 3 baseny odkryte. Wstęp do
Parku Wodnego EFTALIA ISLAND.

W EFTALI

ULTRA ALL INCLUSIVE

24H

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

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

POKOJE
W 2 budynkach i w 3 swim-up willach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf,
minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 2 os.
∞ standardowe large dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.
∞ swim up dla max 6 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna i à la carte, Burgerland 24h,
kawiarnia, 4 bary
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, późne śniadanie,
∞ przekąski, późny posiłek, podwieczorek i lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: meksykańska
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu i na plaży bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ rzutki, miniboisko do piłki nożnej
∞ koszykówka, siatkówka plażowa, bilard
∞ dyskoteka, sporty wodne na plaży
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 15 lat

Lokalizacja:
Turkler, 4 km od Konakli,
5 km od Avsallar,
18 km od Alanyi,
110 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ miniklub i polskie animacje w Eftalia Island
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać
w miniklubie tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw, 2 brodziki
∞ możliwość wypożyczenia wózka dla dziecka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

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

DZIECKO

15 lat

pobyt w hotelu

GRATIS

Pokoje

dla rodzin
os.

5

AQUAFUN
IMACJE
POLSKIE AN
A ISLAND

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2017 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracja 5 barów,
kawiarnia, pralnia, baseny odkryte, basen kryty,
aquapark z 12 zjeżdżalniami. Wstęp do Parku
Wodnego EFTALIA ISLAND.

W EFTALI

ULTRA ALL INCLUSIVE

TURCJA | Alanya

do

24H

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

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

POKOJE
W 2 budynkach i 3 swim-upach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, zestaw
do kawy i herbaty, TV, telefon, łazienka, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ standardowe large dla max 4 os.
∞ swim up dublex dla 5 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 restauracje à la carte,
Burgerland 24h, 5 barów, kawiarnia
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ późne śniadanie, przekąski, podwieczorek, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: włoska, grill
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna, łaźnia, masaż, jacuzzi
∞ rzutki, bilard, miniboisko do piłki nożnej,
koszykówka i siatkówka plażowa
∞ animacje, dyskoteka, sporty wodne na plaży
∞ centrum SPA

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 15 lat

Lokalizacja:
Merkez, 4 km od Konakli,
18 km od Alanyi,
100 km od lotniska w Antalyi,
110 km od Antalyi.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw, 2 brodziki,
∞ miniklub i polskie animacje dostępne w Parku Wodnym Eftalia Island
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać
w miniklubie tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka

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

24H

RUBI PLATINUM SPA RESORT & SUITES
Położony na rozległym, zielonym terenie przy prywatnej plaży, oferuje wakacje w komfortowych warunkach. Wygodne, przestronne pokoje, smakowite posiłki oraz bogaty wachlarz zajęć sportowo-rekreacyjnych. Urzeka
wystrojem wnętrz oraz malowniczymi widokami na morze.
∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

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

Lunapark

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-żwirowa oraz w formie platformy, 300 m
długości, certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole,
leżaki, materace, ręczniki, pawilony. Beach Bar.
POKOJE
W 2 budynkach głównych i w willach prezydenckich dla max 10 os.
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar,
zestaw do kawy i herbaty, TV, telefon, łazienkę,
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ deluxe dla max 3 os
∞ suity dublex dla max 4 os.
∞ junior suity dla max 3 os.
∞ suity villa dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych;

Lokalizacja:
Avsallar, 22 km od Alanyi,
95 km od lotniska.

TURCJA | Alanya

ULTRA ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ
CENĘ



∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok z pomarańczy, lody
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa, squash
∞ siłownia
∞ sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ aerobik, joga, pilates, step
∞ animacje, dyskoteka
∞ tenis stołowy
∞ szachy, rzutki
∞ minigolf
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ koszykówka
∞ siatkówka, siatkówka plażowa
∞ salon piękności
∞ centrum SPA, masaż
∞ sporty wodne na plaży

WYŻYWIENIE
restauracje, cukiernia, bistro, 5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad
∞ kolacja, przekąski, podwieczorek,
∞ późny posiłek
∞ pakiety dla nowożeńców

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

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

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

Przykładowy pokój

coralove lato
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TURCJA | Alanya

Pokoje

dla rodzin
os.

5

AQUAFUN

68

24H

AZURA DELUXE
Wysoka jakość usług, nowoczesna architektura oraz bogata oferta kulinarna zadowolą wymagających Gości. Wyjątkową zaletą tego hotelu jest
basen, z którego rozpościera się wspaniały widok na turkusowe wybrzeże.
Pomost spełniający rolę falochronu sprawia, że morze jest tutaj spokojne.
∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2015 r.
Na terenie hotelu: 7 restauracji, 5 barów, room
service, basen kryty, 2 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne, sala TV, sala konferencyjna,
centrum biznesowe, pralnia.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysta, 100 m długości, odznaczona certyfikatem
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, materace, ręczniki, pawilony.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf,
telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe deluxe dla max 4 os.
∞ superior terrace dla max 2 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Lokalizacja:
30 m od Avsallar,
22 km od Alanyi,
98 km od lotniska.

TURCJA | Alanya

ULTRA ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ
CENĘ



∞ lokalne i wybrane importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:
∞ włoska
∞ meksykańska
∞ serwująca śniadania
∞ rybna
∞ turecka
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ sauna
∞ łaźnia turecka
∞ tenis stołowy
∞ rzutki, szachy
∞ bilard
∞ aerobik
∞ siatkówka plażowa, badminton
∞ animacje dzienne i wieczorne
∞ dyskoteka
∞ centrum SPA, masaż

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 5 restauracji à la carte,
5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie
∞ obiad, kolacja
∞ późny posiłek
∞ świeżo wyciskany sok z pomarańczy
∞ przekąski, lody, podwieczorek

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

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

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

Przykładowy pokój

coralove lato
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TURCJA | Alanya

TYLKO

U NAS
DZIECKO
do

12 lat

pobyt w hotelu

GRATIS

POLSKIE
ANIMACJE
AQUAFUN

Przykładowy pokój

70

QUATTRO BEACH SPA & RESORT
Komfortowe i beztroskie wakacje z rodziną. Hotel oferuje bezpośrednie
położenie przy plaży, nowocześnie wyposażone pokoje, baseny i zjeżdżalnie oraz polskie animacje dla dzieci w miniklubie.

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

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 3 bary, cukiernia, 2 baseny odkryte i 4 zjeżdżalnie, pralnia,
2 sale konferencyjne.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-żwirowa, 150 m długości, posiada certyfikat
Błękitnej Flagi. Parasole, materace, leżaki, ręczniki. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar,
zestaw do parzenia kawy i herbaty, telefon, TV,
telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
∞ child friendly

coralove lato

Lokalizacja:
3 km od Konakli,
12 km od Alanyi,
110 km od lotniska.

TURCJA | Alanya

ULTRA ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ
CENĘ



∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: meksykańska, rybna,
włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Wi-Fi na plaży bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ siatkówka plażowa
∞ rzutki, tenis stołowy
∞ animacje, dyskoteka
∞ centrum SPA, masaż, salon piękności

WYŻYWIENIE
restauracja główna i 3 à la carte, 3 bary,
cukiernia
Ultra All Inclusive (10:00-02:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie
∞ obiad
∞ kolacja
∞ późny posiłek

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci
od 16.06 do 16.09.2018
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla
dzieci w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia
plastyczne, gry planszowe, teatrzyk,
zawody sportowe, minidisco
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie miniklubu tylko
pod opieką rodzica/opiekuna
∞ brodzik, zjeżdżalnie
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

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

U NAS
Pokoje

dla rodzin
os.

6

2 DZIECI
do

12 lat

pobyt w hotelu

GRATIS

Położony na rozległym terenie, wyróżnia się pięknym ogrodem i wspaniałą, wakacyjną atmosferą. Polecany zwłaszcza dla rodzin z dziećmi ze
względu na polskie animacje dla dzieci oraz infrastrukturę rekreacyjną
przygotowaną specjalnie dla najmłodszych.
∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS

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

Lokalizacja:
ok. 3 km od Konakli,
12 km od Alanyi,
110 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

∞ przekąski, późny posiłek, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: międzynarodowa

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

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

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

TURCJA | Alanya

ALL INCLUSIVE

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

WYŻYWIENIE
3 restauracje, 3 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci
od 16.06 do 16.09.2018
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla
dzieci w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia
plastyczne, gry planszowe, teatrzyk,
zawody sportowe, minidisco
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać
w miniklubie tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ brodzik, zjeżdżalnia wodna, plac zabaw
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka i łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

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

Przykładowy pokój

coralove lato
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24H

TYLKO

U NAS
Adventure

Park

Pokoje

UTOPIA WORLD DELUXE
Wysokiej klasy hotel, usytuowany na wzgórzu, pośród malowniczego, sosnowego lasu oferuje zapierające dech w piersiach widoki. Liczne baseny,
aquapark z 12 zjeżdżalniami i polskie animacje dla dzieci w miniklubie, sprawiają, że czas tutaj płynie pod znakiem wakacyjnej frajdy i radości.

TURCJA | Alanya

ULTRA ALL INCLUSIVE

dla rodzin

5 os.

DZIECKO
do

12 lat

pobyt w hotelu

GRATIS

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

SPRAWDŹ
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony w 2010 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 6 barów, 4 sale
konferencyjne, room service, pralnia, basen kryty,
5 basenów odkrytych, aquapark (12 zjeżdżalni).

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

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

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

POKOJE
W budynku głównym i w 26 willach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, telefon,
TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ dublex dla max 5 os.
∞ terrace dla max 5 os.
∞ suity dla max 5 os.

coralove lato

Lokalizacja:
Kargicak,
3 km od Mahmutlar,
18 km od Alanyi,
155 km od lotniska.

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

WYŻYWIENIE
restauracja główna i 3 à la carte, 6 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad
∞ kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ wybrane importowane i lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci
od 16.06 do 16.09.2018
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat m.in.: zajęcia plastyczne, gry
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe, gotowanie, minikino, imprezy tematyczne, minidisco, przedstawienia z udziałem dzieci
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw, duży brodzik ze zjeżdżalnią
dla najmłodszych, 4 zjeżdżalnie wodne
∞ Adventure Park
∞ wydzielona część dla dzieci
w restauracji głównej
∞ menu i krzesełka w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ opiekunka, łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

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

INCLUSIVE

TYLKO

U NAS

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

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

SPRAWDŹ
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room
service, 2 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne,
basen kryty, pralnia, 3 sale konferencyjne.

∞ obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: turecka, rybna

PLAŻA
Ok. 500 m od hotelu, piaszczysto-żwirowa, prywatna, 100 m długości. Przejście do plaży przez
ulicę. Do plaży kursuje bus hotelowy. Parasole,
leżaki, materace i ręczniki. Na plaży znajduje się
beach bar.

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

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

coralove lato

Lokalizacja:
Okulcalar,
ok. 29 km od Alanii,
ok. 98 km od lotniska
w Antalii.

TURCJA | Alanya

ULTRA

ALL INCLUSIVE

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

WYŻYWIENIE
restauracja główna i 2 à la carte, 4 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie

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

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

Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje pokoi, pozycje
płatne i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków oraz aktualne
ceny na www.wezyrholidays.pl
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Przykładowy pokój
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KIRMAN SIDERA LUXURY & SPA
Pokoje

dla rodzin
os.

5

Hotel zlokalizowany przy plaży z dala od zgiełku miasta. Zadbany, zielony teren, wysokie palmy, przestronny basen a w tle szum morza, sprzyjają
wakacyjnemu wypoczynkowi. Pakiet Ultra All Inclusive zaspokoi gusta każdego smakosza.
∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 10 lat
2. dziecko do 10 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1998 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: znajdują się 4 restauracje, 6 barów, room service, basen kryty, basen
odkryty, 3 zjeżdżalnie wodne, sala konferencyjna, sejf w recepcji, pralnia.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa,
150 m długości, posiada certyfikat Błękitnej
Flagi. Parasole, leżaki, materace i ręczniki plażowe. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, minibar, TV, telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 3 à la carte, 6 barów
Ultra All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne i wybrane importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:
∞ turecka
∞ śródziemnomorska
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych dostępnymi
pod adresem www.wezyrholidays.pl

coralove lato

Lokalizacja:
Okurcalar,
10 km od Avsallar,
90 km od lotniska.

TURCJA | Alanya

ULTRA ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ
CENĘ



∞ azjatycka
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ łaźnia turecka
∞ tenis stołowy,
∞ szachy, rzutki
∞ bilard
∞ kort tenisowy
∞ koszykówka
∞ siatkówka
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ siatkówka plażowa
∞ aerobik
∞ animacje
∞ dyskoteka
∞ salon piękności
∞ centrum SPA
∞ sauna, masaż
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ 2 place zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ maxi klub dla dzieci w wieku 13-18 lat
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje pokoi, pozycje
płatne i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków oraz aktualne
ceny na www.wezyrholidays.pl
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dla rodzin
os.
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AQUAFUN

Przykładowy pokój
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24H

THE LUMOS DELUXE RESORT
Niedawno wybudowany hotel, położony niedaleko plaży i miasta. Komfortowo wyposażone pokoje, eleganckie wnętrza, kompleks basenów ze
zjeżdżalniami, restauracje serwujące wyśmienite dania to tylko nieliczne
zalety tego obiektu.
∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS

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

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2016 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 5 barów,
2 bary z przekąskami, room service, basen
kryty, 2 baseny odkryte, 5 zjeżdżalni wodnych,
3 sale konferencyjne, centrum biznesowe, sejf
w recepcji, pralnia.
PLAŻA
150 od hotelu, wydzielona część plaży publicznej, piaszczysto-żwirowa z platformą i pomostem,
50 m długości. Parasole, leżaki, ręczniki, materace.
Pawilony. Dojście ulicą i przejściem podziemnym.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar,
zestaw do parzenia kawy i herbaty, TV, telefon,
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ deluxe dla max 3 os.
∞ suity rodzinne dla max 5 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych

coralove lato

Lokalizacja:
ok. 3 km od Mahmutlar,
ok. 10 km od Alanyi,
ok. 135 km od lotniska.

TURCJA | Alanya

ULTRA ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ
CENĘ



Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie
∞ obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: rybna/turecka
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ łaźnia turecka, sauna, aerobik
∞ rzutki, szachy, bilard, cymbergaj
∞ koszykówka
∞ siatkówka, siatkówka plażowa,
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ kino
∞ dyskoteka, animacje
∞ centrum SPA, masaż

WYŻYWIENIE
restauracja główna i à la carte, 5 barów, 2 bary
z przekąskami

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, 2 place zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat oraz minidisco
∞ menu i krzesełka dla dzieci
∞ możliwość wypożyczenia wózków dziecięcych

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

Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje pokoi, pozycje
płatne i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków oraz aktualne
ceny na www.wezyrholidays.pl
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24H

GALERI RESORT HOTEL
Położony przy plaży zapewnia komfortowy wypoczynek w popularnym,
nadmorskim kurorcie Okurcalar. Na uwagę zasługują wygodne pokoje, restauracje à la carte serwujące wyśmienite posiłki, hotelowe baseny, zjeżdżalnie, bliskość plaż oraz zadbany, zielony teren i piękne palmy.
∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1996 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 4 bary,
kawiarnia, gozleme, room service, basen kryty,
2 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne, pralnia,
2 sale konferencyjne.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-żwirowa, 100 m długości. Wspólne zadaszenie
z materiału, leżaki, materace, ręczniki plażowe.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i w aneksie. Wyposażone w klimatyzację indywidualną,
sejf, minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon lub
taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ large z łóżkiem piętrowym dla max 4 os.
∞ suity rodzinne dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 3 à la carte, 4 bary
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie
∞ obiad
∞ kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte:
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych dostępnymi
pod adresem www.wezyrholidays.pl

Lokalizacja:
Okurcalar, 12 km od
Avsallar, 33 km od Side,
35 km od Alanyi, 90 km od
lotniska.

TURCJA | Alanya

ULTRA ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ
CENĘ



∞ rybna
∞ osmańska
∞ międzynarodowa
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ sauna
∞ łaźnia turecka
∞ jacuzzi
∞ kort tenisowy
∞ tenis stołowy
∞ minigolf
∞ rzutki, szachy
∞ koszykówka
∞ siatkówka plażowa
∞ aerobik
∞ animacje
∞ dyskoteka
∞ salon piękności
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ minikręgle
∞ bilard
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ 2 place zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

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

Przykładowy pokój

coralove lato
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ULTRA ALL INCLUSIVE

TURCJA | Alanya

TYLKO

24H

XAFIRA DELUXE
Nowoczesna i ciekawa architektura wyróżnia ten hotel spośród pozostałych. Zielony teren, obszerny basen, aquapark oraz ciepła i przyjazna
atmosfera sprawią, że rodzinne wakacje w tym hotelu będą czasem beztroski i zabawy.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 5 barów, sala
konferencyjna, centrum biznesowe, pralnia,
basen kryty, basen odkryty, aquapark.
PLAŻA
650 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 100 m długości. Parasole, leżaki, materace, ręczniki. Przejście do plaży przez ulicę lub
promenadę. Do plaży kursuje bus hotelowy. Bar
na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku i w 18 willach.
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf,
minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe superior dla max 4 os.
∞ suity rodzinne dla max 5 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 3 à la carte, 5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ późny posiłek, przekąski
∞ lody

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

∞ lokalne i wybrane importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte:
∞ włoska, turecka, owoce morza
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, badminton
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ salon piękności
∞ centrum SPA, masaż
∞ bilard
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie (dzieci 4-12 lat)
∞ brodzik i 4 zjeżdżalnie wodne
∞ 2 place zabaw
∞ opiekunka
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Lokalizacja:
Turkler, 20 km od Alanyi,
100 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych dostępnymi
pod adresem www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje pokoi, pozycje
płatne i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków oraz aktualne
ceny na www.wezyrholidays.pl
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AQUAFUN
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KAHYA RESORT
Raj dla wielbicieli wodnych szaleństw w każdym wieku. Aquapark, baseny, brodzik ze zjeżdżalnią dla dzieci oraz plaża zachęcają do aktywności.
Po dniu pełnym szaleństw na chwile relaksu zapraszają liczne bary, restauracje oraz wieczorne programy animacyjne?
∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat

Lokalizacja:
Payallar, 4 km od Konakli,
110 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2012 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracji, 6 barów, sala
konferencyjna, 5 zjeżdżalni wodnych, 2 baseny,
room service, pralnia.

All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, lody, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety urodzinowe i dla nowożeńców
Restauracje à la carte: turecka, rybna

PLAŻA
50 m od hotelu, prywatna, piaszczysto - żwirowa, 150 m długości. Parasole, leżaki, materace,
ręczniki. Dojście do plaży tunelem.

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

POKOJE
Zlokalizowane są na terenie hotelu. Wyposażone
w klimatyzację, TV, telefon, sejf, minibar, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych oraz child friendly

TURCJA | Alanya

ALL INCLUSIVE

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

WYŻYWIENIE
restauracja główna i 2 à la carte, 6 barów

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ krzesełko dla dziecka w restauracji głównej

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

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

Przykładowy pokój

coralove lato
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Przykładowy pokój
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KATYA
Kameralny hotel doskonale zlokalizowany w pobliżu głównego deptaku,
sklepów i restauracji. Niedaleko hotelu znajduje się bazar, który otwarty
jest w wybrane dni tygodnia. Niewątpliwym atutem tego obiektu są również smaczne i urozmaicone posiłki oraz bogata infrastruktura.
∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

SPRAWDŹ
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1995 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 3 bary, room
service, pralnia, 2 sale konferencyjne, centrum
biznesowe, basen kryty, 3 baseny odkryte,
2 zjeżdżalnie wodne.

∞ obiad, kolacja oraz późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:
∞ turecka
∞ meksykańska

PLAŻA
30 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa,
250 m długości. Przejście do plaży przez ulicę
lub tunelem. Parasole, leżaki, ręczniki, materace.
Bar na plaży.

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

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

coralove lato

Lokalizacja:
Obagol, 2,5 km od Alanyi,
120 km od lotniska.

TURCJA | Alanya

ALL INCLUSIVE

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

WYŻYWIENIE
restauracja główna i 2 à la carte, 3 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie

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

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

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

MIAROSA INCEKUM WEST
Położony na klifie, gdzie błękit morza spotyka się z zielenią otaczających
go lasów piniowych. Polecany szczególnie dla par ze względu na malownicze widoki jakie hotel oferuje o zachodzie słońca oraz romantyczne
ścieżki do spacerowania.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 3 bary, pralnia,
sala konferencyjna, basen odkryty, basen kryty.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa oraz
w formie platformy, 80 m długości. Parasole,
leżaki, materace i ręczniki. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf,
minibar, łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja, 3 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi na terenie hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy
∞ animacje
∞ centrum SPA, masaż, sauna, łaźnia turecka
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS

90

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Położony na klifie.
Incekum, 3 km od Avsallar,
99 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci w wieku 4-10 lat
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

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

TURCJA | Alanya

AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: znajdują się 2 restauracje,
5 barów, room service, basen odkryty, 3 zjeżdżalnie wodne, basen kryty, sala konferencyjna, pralnia.

ALL INCLUSIVE

OZ HOTELS INCEKUM BEACH
Położony na półwyspie, tuz przy piaszczystej plaży, w otoczeniu sosnowego lasu. Zapewni czas wolny dla dzieci dzięki miniklubowi z profesjonalnymi animatorami, brodzikiem i placem zabaw, a także dla dorosłych
oferując centrum SPA, kort tenisowy i boisko do piłki nożnej.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-żwirowa, 200 m długości. Parasole, leżaki,
materace, ręczniki.
POKOJE
Zlokalizowane są w 12 blokach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, TV, telefon,
minibar, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne eco
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna i à la carte, 5 barów
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, minigolf, rzutki, bilard, cymbergaj
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej, kort tenisowy
∞ dyskoteka, animacje
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż, jacuzzi
∞ sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Incekum,
30 km od Alanyi,
98 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

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

ALL INCLUSIVE

DIZALYA PALM GARDEN
Usytuowany niedaleko centrum Konakli jest idealnym miejscem na wypoczynek dla rodzin z dziećmi jak również dorosłych. Atrakcyjne zjeżdżalnie zapewnią świetną zabawę przy basenie, zaś pakiet All Inclusive
pozwoli na wakacje z dala od wszelkich trosk.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 4 bary, pralnia,
3 sale konferencyjne, 2 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne.
PLAŻA
200 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, z pomostem 50 m długości, certyfikat
Błękitnej Flagi. Przejście do plaży promenadą.
Parasole, leżaki, materace, ręczniki. Bar na plaży.
POKOJE
W budynku głównym. Mają klimatyzację centralną, TV, telefon, sejf, minibar, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ large dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 2 à la carte, 4 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, późny posiłek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi na terenie hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, masaż, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, cymbergaj, bilard
∞ siatkówka plażowa, animacje
∞ centrum SPA, salon piękności

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:

SPRAWDŹ
CENĘ
Ok. 2 km od centrum Konakli,
ok. 12 km od Alanyi,
ok. 120 km od lotniska



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw, brodzik
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych dostępnymi
pod adresem www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje pokoi, pozycje
płatne i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków oraz aktualne
ceny na www.wezyrholidays.pl

U NAS

ALL INCLUSIVE

TURCJA | Alanya

TYLKO

AQUAFUN

THE GARDEN BEACH HOTEL

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1998 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, 2 baseny
odkryte, 2 zjeżdżalnie wodne, pralnia, sala
konferencyjna.

Położone na rozległym terenie baseny i zjeżdżalnie zachęcają Gości do
wodnych szaleństw. Położona nieopodal plaża zaprasza do leniwych kąpieli słonecznych lub aktywnego uprawiania sportów wodnych.

PLAŻA
150 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 150 m długości. Parasole, leżaki, materace,
ręczniki.
POKOJE
Zlokalizowane są w 9 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, telefon, TV, łazienkę balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTY WNIE I ANIMACYJNIE
∞ łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ karaoke, dyskoteka
∞ centrum SPA, salon piękności, masaż, sauna
∞ sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Konakli, 15 km od Alanyi,
110 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

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

AQUAFUN

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

ULTRA ALL INCLUSIVE

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

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 100 m długości. Parasole, leżaki, materace
i ręczniki plażowe.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf,
minibar, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 bary
Ultra All Inclusive (10:00-03:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞ lokalne i wybrane importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, szachy, rzutki, bilard
∞ kort tenisowy, koszykówka, siatkówka plażowa
∞ animacje, aerobik, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA i talasoterapii
∞ standardowe boisko do piłki nożnej
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Przykładowy pokój

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

96
94

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Konakli,
109 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ
CENĘ



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

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

5

TURCJA | Alanya

Pokoje

dla rodzin
os.

AQUAFUN

ULTRA ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2016 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 6 barów,
2 baseny odkryte, basen kryty, aquapark z 13 zjeżdżalniami, pralnia, 3 sale konferencyjne.

24H

HAYDARPASHA PALACE
Luksusowy hotel nawiązujący swoją architekturą do pałacu z ozdobionym wieżyczkami niebieskim dachem. Wygodne pokoje, bogata oferta
kulinarna oraz ciekawy wachlarz atrakcji sportowych i rekreacyjnych
świadczą o wyjątkowości tego obiektu.

PLAŻA
Ok. 200 m od hotelu, piaszczysto-kamienista,
prywatna, z piaszczystym zejściem do wody.
Przejście do plaży przez promenadę lub tunelem.
Parasole, leżaki, ręczniki. Bar przy plaży.
POKOJE
W budynku głównym. Wyposażone w klimatyzację
centralną, sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, TV, telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ superior dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ rodzinne dublex dla max 5 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych (max 3 os.)
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 5 à la carte, cukiernia oraz
bistro, 6 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, późne śniadanie,
przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞ wybrane lokalne i importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, włoska, rybna,
steak house, dalekowschodnia
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu i na plaży bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, kręgle, tenis stołowy
∞ sauna, łaźnia turecka, centrum SPA, masaż
∞ siatkówka, siatkówka plażowa, rzutki, bilard
∞ animacje, dyskoteka
∞ sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Turkler,
ok. 35 km od centrum Alanyi,
ok. 120 km od lotniska
w Antalii.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, 5 zjeżdżalni wodnych, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie (dzieci 4-12 lat)
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

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

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 3 bary, 2 sale
konferencyjne, pralnia, 2 baseny odkryte, 2 zjeżdżalnie wodne.

ALL INCLUSIVE

CLUB DIZALYA
Czterogwiazdkowy hotel blisko centrum Konakli to doskonałe miejsce na
wypoczynek. Zjeżdżalnie wodne, baseny, atrakcje dla dzieci i dorosłych
oraz malownicza plaża przy hotelu zapewnią świetną zabawę miłośnikom wodnych szaleństw.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-żwirowa, 50 m długości, odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, materace, ręczniki. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym, aneksie
i 7 bungalowach. Wyposażone w klimatyzację
indywidualną, TV, telefon, sejf, minibar, łazienkę,
balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ villa dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
INTERNET
∞ Wi-Fi na terenie hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, masaż, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, cymbergaj, minigolf, bilard
∞ koszykówka, siatkówka plażowa, kort tenisowy
∞ animacje
∞ centrum SPA, salon piękności

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

98
96

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Ok. 3 km od centrum Konakli,
ok. 120 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw, brodzik
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej

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

Hotel
TURCJA | Alanya

tylko dla

dorosłych

ULTRA ALL INCLUSIVE

NUMA BEACH HOTEL
Dzięki usytuowaniu na wzniesieniu, przy prywatnej, piaszczystej plaży
pozwala podziwiać piękne widoki przez cały dzień jak również w nocy.
Pakiet Ultra All Inclusiuve oraz muzyka na żywo zapewnią doskonałą zabawę w gorące wieczory.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 2 bary, cukiernia, room service, basen odkryty, 2 sale konferencyjne, pralnia.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, wyróżniona certyfikatem Błękitnej Flagi. Leżaki, parasole,
ręczniki. Bar przy plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, TV,
telefon, minikuchnię, zestaw do prasowania,
minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf,
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 2 os.
∞ suity corner dla max 2 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna i à la carte, 2 bary
Ultra All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, pózne, śniadanie obiad, kolacja
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ lokalne i wybrane importowane
napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: międzynarodowa
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ muzyka na żywo
∞ centrum SPA
∞ salon piękności, sauna
∞ łaźnia turecka, masaż

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

Lokalizacja:
Türkler, ok. 2 km od Avsallar, ok. 26 km od Alanyi,
ok. 105 km od lotniska w Antalyi i ok. 65 km od lotniska
w Gazipasha.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: Blok A - 1990 r., blok B - 1992 r.
i blok C - 2006 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 8 barów, sala
konferencyjna, 2 baseny odkryte, zjeżdżalnia
wodna.

ALL INCLUSIVE

BONE CLUB SVS
Otoczony zadbanym ogrodem położony przy szerokiej, piaszczystej plaży. Usytuowany w miejscowości Mahmutlar dzięki czemu stanowi doskonałą bazę wakacyjną dla spragnionych rozrywek ale też tych, którzy chcą
wypocząć wsłuchując się w szum fal błękitnego Morza Śródziemnego.

PLAŻA
15 m od hotelu, wydzielona część plaży publicznej, piaszczysto-żwirowa, 150 m długości.
Parasole, leżaki i materace. Przejście do plaży
przez ulicę lub tunelem. Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, łazienkę, telefon, TV, balkon lub brak balkonu.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja, 8 barów
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, bilard
∞ siatkówka plażowa, sporty wodne na plaży
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ centrum SPA, sauna, masaż

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

102
98

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
1 km od centrum Mahmutlar,
140 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ
CENĘ



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

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

U NAS
Pokoje

dla rodzin
os.

5

TURCJA | Alanya

TYLKO

AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony w 2004 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 4 bary, room
service, 3 baseny odkryte, zjeżdżalnia wodna,
sala konferencyjna, pralnia, sejf w recepcji.
Program animacyjny oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.

ALL INCLUSIVE

KRIZANTEM
Hotel lubiany przez Gości ze względu na przyjazną atmosferę oraz pomocną i miłą obsługę. Jest to dobry, solidny czterogwiazdkowy obiekt,
którego jakość jest wprost proporcjonalna do ceny.

PLAŻA
20 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa
z kamienistym zejściem do morza, 250 m długości. Parasole, leżaki, ręczniki, materace. Przejście
do plaży przez ulicę lub tunelem. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar,
zestaw do parzenia kawy i herbaty, łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, łaźnia turecka, masaż, sauna
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ siatkówka plażowa, animacj

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Obagol, 2 km od Alanyi, 127
km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci (4-12 lat)
∞ plac zabaw, 2 brodziki
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

U NAS

AQUAFUN

ALL INCLUSIVE

SARITAS
Położony niedaleko plaży hotel, którego niewątpliwym atutem są miejskie wakacje nad błękitnym morzem. Dzieci podczas wakacji mogą zażyć
wodnych szaleństw w basenie ze zjeżdżalnią, a rodzice zregenerować się
kosztując smaków lokalnej kuchni.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1995 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 3 bary, basen
odkryty, zjeżdżalnia wodna, pralnia, sala
konferencyjna.
PLAŻA
Plaża znajduje się 10 m od hotelu, prywatna,
piaszczysto-żwirowa, 200 m długości. Przejście
do plaży przez ulicę lub przejściem podziemnym. Parasole, leżaki, materace.
POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, TV,
telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 bary
All Inclusive (10:00-22:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, siatkówka plażowa
∞ sauna, łaźnia turecka, masaż
∞ sporty wodne na plaży
∞ dyskoteka

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

100

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat

Lokalizacja:
Obagol, 1 km od centrum
Alanyi, 90 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

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

Pokoje
TURCJA | Alanya

dla rodzin

6 os.

AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: znajduje się restauracja,
3 bary, basen kryty, 3 baseny odkryte, 4 zjeżdżalnie wodne, pralnia.

ALL INCLUSIVE

CLUB MERMAID VILLAGE
Hotel charakteryzuje śródziemnomorski styl architektury oraz przestronna infrastruktura, gdzie jest wiele miejsc dla miłośników spacerów.
Kameralny klimat, który tu panuje pozwoli w pełni się zrelaksować, zaś
bogaty pakiet All Inclusive zapewni wakacje z dala od wszelkich trosk.

PLAŻA
Prywatna, piaszczysto-żwirowa, 600 m od
hotelu, 50 m długości. Do plaży prowadzi przejście podziemne oraz kursuje bus hotelowy.
Parasole, leżaki, materace.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i w 3 bungalowach. Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, TV, telefon, łazienkę.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 2 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ centrum SPA, salon piękności, masaż
∞ tenis stołowy, kort tenisowy, koszykówka

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

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

SPRAWDŹ
CENĘ
Turkler, ok. 1 km od centrum
Lokalizacja:

miasta.



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

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

dla rodzin

6 os.

AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2017 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 8 barów,
6 basenów odkrytych i 2 kryte, 7 zjeżdżalni, 3 sale
konferencyjne, pralnia, centrum biznesowe .

ALL INCLUSIVE

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 275 m długości. Parasole, leżaki, materace, ręczniki.

LONICERA RESORT & SPA
Nowy hotel, położony na przestronnym terenie. Kompleks basenów w tym
jeden wyjątkowo duży, aquapark, animacje dla dorosłych i dla dzieci oraz
zróżnicowana oferta sportowo-rekreacyjna zachęcają do aktywnego spędzania czasu.

POKOJE
W budynku głównym. Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.
∞ superior dla max 2 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna i à la carte, 8 barów
All Inclusive (10:00-02:30)
∞ śniadanie, obiad, kolację, późny posiłek,
przekąski, podwieczorek, lody
∞ soki ze świeżych owoców
w witaminowym barze
∞ wybrane importowane i lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, centrum SPA, masaż
∞ kort tenisowy, koszykówka, siatkówka
∞ animacje, dyskoteka, aerobik
∞ sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ tenis stołowy, szachy, rzutki, bilard
∞ siatkówka plażowa, sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

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

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat

Lokalizacja:
Türkler Mah, 2 km od
Avallar, 98 km od lotniska
w Antalyi.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

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

Pokoje

TURCJA | Alanya

dla rodzin
os.

5

AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 9 barów, sala
konferencyjna, basen kryty, 6 basenów odkrytych, 7 zjeżdżalni wodnych, pralnia.

ALL INCLUSIVE

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 275 m długości. Parasole, leżaki, materace i ręczniki.

LONICERA WORLD
Położony nad piękną zatoką Fugla, w Incekum – popularnym nadmorskim kurorcie w rejonie Alanyi, gdzie piaszczyste plaże i krystalicznie czyste wody tworzą jeden z najbardziej popularnych odcinków wybrzeża
Riwiery Tureckiej.

POKOJE
Zlokalizowane są w 6 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna i à la carte, 9 barów
All Inclusive (10:00-02:30)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ soki ze świeżych pomarańczy
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ 6 kortów tenisowych, lekcje tenisa
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, cymbergaj
∞ koszykówka, siatkówka
∞ aerobik, animacje, dyskoteka, kino
∞ centrum SPA, masaż
∞ sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 7 lat

Lokalizacja:
2 km od centrum Avsallar,
20 km od Alanyi,
100 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

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

tylko dla

dorosłych

ALL INCLUSIVE

KLEOPATRA ATLAS
Miejski hotel, położony niedaleko plaży Kleopatry, polecany szczególnie osobom nastawionym na rozrywkę i odpoczynek w jednym. Po dniu
spędzonym nad morzem lub przy hotelowym basenie nadmorski kurort
Alanya zapewni zabawę do białego rana.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, sala konferencyjna, basen odkryty.
PLAŻA
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-żwirowa, 200 m długości. Parasole, leżaki i materace
Dojście do plaży przez ulicę.
2,5 km od hotelu znajduje się wydzielona część
plaży publicznej. Parasole, leżaki, materace.
Dojście do plaży przez ulicę lub dojazd busem
hotelowym. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach . Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
restauracja, 2 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski,
podwieczorek, kolacja, późny posiłek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, centrum SPA, masaż, sauna
∞ łaźnia turecka

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS
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Lokalizacja:
Alanya, 118 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



DODATKOWE INFORMACJE
Hotel tylko dla dorosłych.

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

Pokoje

TURCJA | Alanya

dla rodzin
os.

5

AQUAFUN

ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, 2 baseny
odkryte, zjeżdżalnia wodna, sala konferencyjna, pralnia.

BLUE WAVE
Idealnie zlokalizowany, miejski hotel, blisko plaży i centrum turystycznego miasta Obagol. Hotel jest w sąsiedztwie licznych barów, sklepów
i restauracji. Z pobliskiego przystanku autobusowego łatwo można dojechać do centrum Alanyi dolmuszami lub taksówką.

PLAŻA
450 m od hotelu, wydzielona część plaży publicznej, piaszczysta. Parasole, leżaki i materace,
ręczniki. Bar na plaży. Dojście do plaży ulicą.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku i w 4 aneksach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf,
minibar, TV, telefon, łazienkę, balkon lub bez
balkonu.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar przy basenie, Beach Bar
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
oraz późny posiłek, przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, bilard
∞ siatkówka plażowa
∞ centrum SPA, sauna, masaż
∞ dyskoteka, animacje

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat

Lokalizacja:
Obagol, 2 km od Alanyi,
125 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

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

AQUAFUN

ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1992 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 4 bary, 2 sale konferencyjne, pralnia, 2 baseny odkryte, 4 zjeżdżalnie.

BLUE FISH
Kameralny hotel oferuje swoim Gościom miłą i przyjazną atmosferę, bliskość plaży z pomostem oraz zadbane pokoje. Baseny oraz zjeżdżalnie
wodne, animacje i zajęcia w miniklubie dla najmłodszych oraz różnorodność miejskich rozrywek sprawią, że wakacje tutaj będą ciekawe i udane.

PLAŻA
100 m od hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-żwirowa, 100 m długości. Przejście do
plaży przez ulicę lub tunelem. Parasole, leżaki,
materace. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopiętrowym budynku.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf,
minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad kolacja
∞ przekąski i podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

Przykładowy pokój

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ aerobik, masaż
∞ siatkówka , tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ animacje
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ 2 place zabaw, 2 brodziki, zjeżdżalnia wodna
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
4 km od Konakli, 7 km od
Alanyi, 125 km od lotniska

SPRAWDŹ
CENĘ



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

Pokoje

TURCJA | Alanya

dla rodzin
os.

5

AQUAFUN

ALL INCLUSIVE

SMARTLINE NUMA KONAKTEPE
Kameralny hotel pełen atrakcji jest dobrym miejscem na spędzenie w nim
w pełni relaksujących wakacji. Na miejscu zjeżdżalnie wodne, zajęcia
sportowo-rekreacyjne i programy animacyjne nie pozwolą się nudzić. Na
dzieci czekają tu chwile pełne zabawy w miniklubie lub na placu zabaw.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1998 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 5 barów, cukiernia, 4 baseny odkryte, basen kryty, 2 zjeżdżalnie
wodne, sala konferencyjna.
PLAŻA
ok. 500 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 50 m długości. Parasole, leżaki, materace i ręczniki. Przejście do plaży przez ulicę lub
tunelem. Na plażę kursuje bus hotelowy.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i w aneksie. Wyposażone w klimatyzację indywidualną,
sejf, minibar, TV, telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, cukiernia, 5 barów
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek przekąski, podwieczorek, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, masaż
∞ tenis stołowy, szachy, rzutki
∞ siatkówka plażowa, siatkówka, animacje

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
ok. 1 km od Konakli,
ok. 110 km od lotniska
w Antalyi.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, plac zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 3-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

TURCJA | Alanya

dla rodzin

6 os.

AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1989 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: znajduje się restauracja,
6 barów, 2 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne,
sejf w recepcji, pralnia.

ALL INCLUSIVE

TAKSIM INTERNATIONAL OBAKOY
Klimatyczny hotel oferuje swoim Gościom relaksujący pobyt oraz możliwość zaznania wodnych szaleństw dzięki zjeżdżalniom w basenie. Ponadto hotel zachęca do odwiedzin prywatną, malowniczą plażą, zadbanymi pokojami i udogodnieniami dla najmłodszych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa
z pomostem, 100 m długości, odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, materace i ręczniki. Przejście do plaży przez ulicę lub
tunelem. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w aneksie i w budynku głównym. Wyposażone w klimatyzację indywidualną,
sejf, minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ rodzinne anex dla max 6 os.
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ standardowe z łóżkiem piętrowym
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 6 barów
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, podwieczorek i lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, aerobik, łaźnia turecka, masaż
∞ tenis stołowy, siatkówka plażowa
∞ rzutki, szachy, bilard
∞ dyskoteka, sporty wodne na plaży
∞ centrum nurkowe

Przykładowy pokój

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

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Gazipasa, ok. 3,5 km
od Alanyi, ok. 130 km
od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ
CENĘ



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

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

TURCJA | Alanya

AQUAFUN

ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1995 r. Odnowiony w 2006 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 4 bary, basen
kryty, 2 baseny odkryte, 2 zjeżdżalnie wodne,
2 sale konferencyjne, pralnia.

BLUE STAR
Znakomita lokalizacja w pobliżu centrum miasta sprawia, że hotel jest
doskonałym miejscem do korzystania z uroków miejskich atrakcji. Osoby
preferujące spokojniejszy wypoczynek uznają za duży atut tego hotelu
sąsiedztwo jednej z najpiękniejszych plaż tureckich - plaży Kleopatry.

PLAŻA
600 m od hotelu, wydzielona część plaży publicznej, piaszczysta, 100 m długości. Parasole,
leżaki, materace. Przejście do plaży przez ulicę.
Do plaży kursuje bus hotelowy. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i aneksie.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf,
minibar, łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, jacuzzi, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, siatkówka plażowa
∞ aerobik, animacje, sporty wodne na plaży
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat

Lokalizacja:
Alanya, 125 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

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

dla rodzin
os.

TURCJA | Alanya

5

AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1996 r. Odnowiony 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 4 bary, 2 sale
konferencyjne, pralnia, basen kryty, 2 baseny
odkryte, zjeżdżalnia wodna.

ALL INCLUSIVE

CLUB SUN HEAVEN FAMILY
Sympatyczny hotel blisko plaży będzie dobrą propozycją dla wszystkich,
którzy chcą wypocząć, a jednocześnie zażyć rozrywki. W niedalekiej odległości znajduje się centrum turystyczne Alanyi z licznymi atrakcjami turystycznymi, sklepami, barami i klubami.

PLAŻA
50 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 200 m długości, certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, materace i ręczniki plażowe.
Przejście do plaży przez ulicę lub tunelem. Bar
na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w 5 budynkach i w 2 budynkach Deluxe. Wyposażone są w klimatyzację
centralną, sejf, minibar, łazienkę, telefon, TV,
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych
∞ deluxe dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie,
przekąski, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, jacuzzi, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy,
bilard, siatkówka plażowa
∞ aerobik, animacje, dyskoteka, kino
∞ centrum SPA, masaż, salon piękności
∞ sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 7 lat

Lokalizacja:
2 km od Konakli, 12 km od
Alanyi, 110 km od lotniska

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 3 brodziki, zjeżdżalnia wodna, plac zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka, opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

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

TURCJA | Alanya

Pokoje

dla rodzin
os.

5

ALL INCLUSIVE

AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: Część Beach – 1969 r., część
City - 2003 r. Odnowiony w 2010 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 3 bary, 3 baseny
odkryte, 2 zjeżdżalnie wodne, pralnia.
PLAŻA
120 m od budynku City, przy budynkach Beach,
wydzielona część plaży publicznej, z pomostem,
piaszczysto-żwirowa, 200 m długości. Parasole,
leżaki, materace, ręczniki. Przejście do plaży przez
ulicę lub tunelem.

BANANA
Hotel zlokalizowany niedaleko plaży i rozrywek turystycznej miejscowości:
błękitne morze, piaszczysta plaża, urozmaicone życie nocne, bliskość restauracji, barów i sklepików. Hotel oferuje Gościom baseny i zjeżdżalnie wodne,
smaczne posiłki, centrum Spa oraz animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku City, w blokach
i w budynkach Beach. Wyposażone w klimatyzację
indywidualną, sejf, minibar, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ suity dla max 5 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych
∞ studio dla max 2 os.
∞ Lake Room dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, 3 bary
All Inclusive (11:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
∞ późny posiłek, przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: międzynarodowa
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, szachy, minigolf
∞ siatkówka plażowa, animacje, dyskoteka
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ sauna, łaźnia turecka, masaż

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Alanya, 127 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-7 lat
∞ plac zabaw, brodzik, zjeżdżalnia wodna
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych dostępnymi
pod adresem www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje pokoi, pozycje
płatne i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków oraz aktualne
ceny na www.wezyrholidays.pl
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Szerokie, piaszczyste plaże, lazurowe morze oraz bogactwo zabytków z czasów antycznych
jak magnes przyciąga turystów w rejon Side. To urokliwe miasteczko położne na cyplu nad
brzegiem morza było już popularnym kurortem turystycznym w czasach antycznych, wakacje
spędzała tu sama królowa Kleopatra wraz z Markiem Antoniuszem.

Antyczny spacer
Przekraczając Wielką Bramę prowadzącą do miasta, waszym oczom ukarze się w pełnej
okazałości miasto Side pełne antycznych zabytków, gdzie starożytność łączy się z nowoczesnością. Zwiedzanie najlepiej rozpocząć od antycznego teatru, który stoi u wejścia do
bram miasta. Teatr pochodzi z II w. n.e. i jest przykładem jednego z niewielu wolno stojących zabytków tego typu w Side. Górna część teatru wznosi się na ponad 15 m. Siedząc

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
l Ruiny

Agory, teatru i greckiej świątyni Apolla oraz jego
siostry Artemidy
l Ulica kolumnowa
l Wodospady w Manavgacie
l Zielony Kanion
l Spacer nad rzeką Manavgat
l Bazar w Manavgacie

w najwyższym rzędzie można podziwiać
agorę handlową, powstałą w II w.n.e. Kolejna agora miejska była położona przy samym morzu. Na końcu miasta przy krańcu
cypla stoją pozostałości świątyni Apolla.
Kolumny, które stanowiły podporę przybytku możemy podziwiać po dziś dzień.
Wart zobaczenia jest również frez z głową
Meduzy, który bardzo dobrze się zachował.
W starożytności obok świątyni Apolla stała
tam również świątynia jego siostry, Artemidy - niestety po niej pozostały jedynie
fundamenty. W centrum miasta znajduje
się Muzeum Side. Zawiera ono eksponaty
z miasta Side, posągi, sarkofagi oraz pozostałości antycznych budowli.

Plażowanie z widokiem
na historię
W sezonie wakacyjnym kurort jest istnym
centrum turystycznym. Piękne wybrzeże
z piaszczystymi plażami i nowoczesnymi
hotelami, przyciąga koneserów słonecznych
kąpieli z całego świata.

W blasku gwiazd
Wieczorową porą warto powrócić do Side,
by usiąść w portowej knajpce, napić się wybornego tureckiego wina i zjeść wyśmienite
owoce morza. Pod osłoną nocy, miasto jest
pięknie oświetlone i roztacza wokół siebie
romantyczną aurę.
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Gdzie starożytność spotyka się ze współczesnością
●● Terrace Elite

SIDE

●● Royal Alhambra
Diamond Beach

●● Club Side Coast

Manavgat

●● Side Crown Palace
●● Barut B Suites

Sentido Turan Prince

●● Kentia Apart Hotel
Victory Resort

●● Linda Resort Hotel

Okurcalar

Diamond Elite

●● Water Side Resort

Oz Hotels Side Premium
Seher Sun Palace

●● Sunis Elita
●● Turan Prince World

Sunis Evren Beach
Otium Hotel Seven Seas

Crystal Admiral
Otium Eco Club

e

ZJEŻDŻALNIE

WI-FI GRATIS

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)
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OTIUM HOTEL SEVEN SEAS

5

X

X

X

X

2-13
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OTIUM ECO CLUB

5

X

X

X

2-13

122

OZ HOTELS SIDE PREMIUM

5

X

X

X

2-13

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

PRZY PLAŻY

Ali Bey Park

ALL INCLUSIVE

ze Ś
ródz
iemn

STANDARD

Mor

Jadore Deluxe
Diamond Premium Hotel & Spa

LISTA HOTELI – SIDE

„...Side to piękne
antyczne miasto,
zrobiło na mnie
ogromne wrażenie.
Mogę powiedzieć,
że zakochałam
się w nim od
pierwszego
wejrzenia. Dla mnie
to Raj na Ziemi!...”
Monika
coralove lato
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DIAMOND PREMIUM HOTEL & SPA

5

X

X

X

2-13

126

JADORE DELUXE

5

X

X

X

2-13

128

WATER SIDE RESORT

5

X

130

SUNIS ELITA

5

X

X

X

X

2-13

X

X

2-15

132

TERRACE ELITE

5

X

X

X

2-15

134

BARUT B SUITES

5

X

X

X

2-15

136

CLUB SIDE COAST

5

X

X

X

2-13

138

DIAMOND BEACH

5

X

X

X

2-13

139

DIAMOND ELITE

5

X

140

SENTIDO TURAN PRİNCE

5

X

X
X

X

X

ADULT ONLY

X

X

2-12

141

TURAN PRINCE WORLD

5

X

142

SEHER SUN PALACE

5

X

143

SUNIS EVREN BEACH

5

X

144

LINDA RESORT HOTEL

4

X

X

145

CRYSTAL ADMIRAL

5

X

X

146

ALI BEY PARK

5HV

X

147

SIDE CROWN PALACE

5

X

148

KENTIA APART HOTEL

4

X

149

VICTORY RESORT

5

X

X

X

X

X

2-6

X

X

2-13

X

X

2-13

X

2-12

2-15

X

X

2-7

X

X

2-14

X

X

2-13
2-17
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POLSKIE
ANIMACJE
AQUAFUN
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OTIUM HOTEL SEVEN SEAS

TURCJA | Side

ALL INCLUSIVE

Wymarzone miejsce na udane wakacje. Już pierwszy rzut oka na drogę
pośród palm z widokiem na morze, uczyni wakacje w tym obiekcie
niezapomnianym przeżyciem. Przestronny zielony ogród, pełen daktylowych palm, baseny ze zjeżdżalniami, w tym crazy river, na której
możesz być „crazy” prawie cały dzień oraz bliskość lazurowego morza
sprzyjają błogiemu wypoczynkowi. Podczas gdy mali podróżnicy będą
bawić się w miniklubie z polskimi animacjami pod bacznym okiem animatorów, rodzice będą mogli złapać trochę oddechu nad basenem lub
w hotelowym SPA.

TYLKO

U NAS
DZIECKO
do

13 lat

pobyt w hotelu

GRATIS

Urozmaicony program All Inclusive o tematyczną kuchnię z najdalszych
zakątków świata, zaspokoi gusta kulinarnych smakoszy. Za dnia i po
zmroku, dla gości hotelowych zespół wyspecjalizowanych animatorów
przygotował bogaty program animacyjny, w tym ciekawe gry i zabawy na
plaży oraz przy basenie, a wieczorową porą – „Show Time”. Ten komfortowy hotel jest idealnym miejscem na wakacje dla par, grupy przyjaciół,
jak i dla rodzin z nastolatkami.
∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Titreyengol, 4 km od
Manavgat, 6 km od Side,
ok. 70 km od lotniska,
ok. 75 km od Antalyi.

SPRAWDŹ
CENĘ



Ogromne
baseny,
multi zjeżdżalnia,
a nawet rafting
alejki wysadzane
palmami dodają
egzotyki!

coralove lato
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OTIUM HOTEL SEVEN SEAS
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1987 r. Odnowiony w 2010 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 7 barów, room
service, 5 sal konferencyjnych, pralnia, 2 baseny
odkryte, basen ze zjeżdżalniami, szalona rzeka.
PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży publicznej
z pomostem, piaszczysto-żwirowa, 140 m długości, posiada certyfikat Błękitnej Flagi. Wspólne
zadaszenie z materiału, leżaki i ręczniki, pawilony. Zacieniony plac zabaw. Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym
i w 7 willach. Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, TV, telefon, łazienkę, brak balkonu/
balkon francuski/balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ standardowe z łóżkiem piętrowym dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ standardowe bungalow dla max 4 os.
∞ child friendly dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 3 à la carte, 7 barów
All Inclusive (10:00-00:00 napoje w dyskotece
do 02:00)
∞ śniadanie późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców, urodzinowe,
pakiety dla Gości powracających
Restauracje à la carte: rybna, azjatycka, turecka

Przykładowy pokój

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu i na plaży bezpłatne
∞ kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard

116

Przykładowy pokój

TURCJA | Side
DZIECKO
do

13 lat

pobyt w hotelu

GRATIS

Przed dzieckiem otwiera się tu nieograniczony świat wszelkich możliwości,
tak szerokich, jak tylko pozwoli fantazja. Może być strażakiem, batmanem
i królewną, a nawet pobijać własne małe wielkie dziecięce ,,życiówki’’.

∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ minigolf, miniboisko do piłki nożnej
∞ aerobik, step, zumba, stretching
∞ animacje, dyskoteka
∞ salon piękności
∞ centrum SPA, masaż
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci
w wieku 4-12 lat, od 21.04 do 30.09
∞ zajęcia w miniklubie m.in.: zajęcia plastyczne,
gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe
∞ dzieci od 1 do 3 lat mogą przebywać na terenie
miniklubu tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ 2 brodziki, zjeżdżalnia wodna
∞ 2 place zabaw
∞ pokój gier i zabaw
∞ kino
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość przygotowania
posiłków dla niemowląt
∞ sypialnia dla maluchów
∞ opiekunka
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ pralnia dla dzieci

POLSKIE
ANIMACJE
AQUAFUN

coralove lato

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

TURCJA | Side

ALL INCLUSIVE

Szukasz idealnego miejsca na rodzinne wakacje? Dobrze trafiłeś! Otium
Eco Club to doskonały wybór dla rodzin z dziećmi, które poczują się tu
jak w domu. To miejsce, do którego Goście chcą wracać w każde wakacje.
Dzięki hotelowemu „Światu Dziecka” z polskimi animacjami oraz dobrze
rozbudowanej infrastrukturze hotelu, na małych podróżników czeka tu
cała masa atrakcji: mnóstwo miejsca do biegania w ogrodzie, zacieniony
plac zabaw, gdzie radosna zabawa nie ma końca, baseny, brodziki, zjeżdżalnie, na których mogą bawić się całymi dniami pod czujnym okiem
wyspecjalizowanych ratowników, minilunapark, gdzie ich świat zawiruje,
minizoo z małymi pupilami oraz co najważniejsze wieczorne minidisco,
podczas którego zaprezentują zdobyte w czasie animacji umiejętności.

TYLKO

U NAS
DZIECKO
do

13 lat

pobyt w hotelu

A kiedy pociechy będą spędzać aktywnie czas pod bacznym okiem animatorów, rodzice będą mieć czas dla siebie, bo wakacje są nie tylko dla dzieci!
Na rodziców czeka tu bogaty program animacji, basen relaksacyjny, SPA
z bogatą ofertą zabiegów dla duszy i ciała oraz wieczorne show i dyskoteka.
∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Titreyengol, 8 km od
Side, 68 km od lotniska.
Hotel usytuowany na
powierzchni 51 000 m2.

SPRAWDŹ
CENĘ



GRATIS

Lunapark

Mnóstwo
przestrzeni
i możliwości
spędzania czasu,
w hotelu
i poza nim!

coralove lato
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OTIUM ECO CLUB
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1995 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 4 bary, room
service, pralnia, 3 sale konferencyjne, basen
kryty, 4 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne
oraz minilunapark.
Urozmaicony program animacyjny dla dzieci
i dorosłych, polskojęzyczny animator dla
dzieci oraz szeroki wybór zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób aktywnych.
PLAŻA
450 m od hotelu, wydzielona część plaży

Przykładowy pokój

publicznej, piaszczysto-żwirowa, 80 m długości,
posiada certyfikat Błękitnej Flagi. Wspólne zadaszenie z materiału, leżaki, materace, ręczniki,
pawilony. Beach Bar.
Do plaży kursuje bus hotelowy.
POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach i w 14 willach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf,
minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty,
telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ powiększone large dla max 4 os.
∞ child friendly dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
∞ rodzinne Villa dla max 4 os.
∞ suity rodzinne Villa dla max 5 os.

Pokoje

dla rodzin
os.

5

Przykładowy pokój
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WYŻYWIENIE
restauracja główna i 4 restauracje à la carte,
4 bary
All Inclusive (10:00-00:00 napoje w dyskotece
do 02:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad
∞ kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
∞ pakiety urodzinowe
∞ pakiety dla Gości powracających
Restauracje à la carte:
∞ azjatycka
∞ włoska
∞ owoce morza
∞ grill & BBQ

TURCJA | Side
DZIECKO
do

13 lat

pobyt w hotelu

GRATIS

DZIECIAKI RZĄDZĄ!

Królewny, czarodzieje, piraci, a nawet
Indianie szaleją tu każdego dnia.
Nawet jeśli tylko tworzone dziecięcą
wyobraźnią wywołują achy i ochy,
pozostając we wspomnieniach
przez cały kolejny rok.
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
∞ Wi-Fi na plaży bezpłatne

POLSKIE
ANIMACJE
AQUAFUN

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna, jacuzzi, łaźnia turecka
∞ 2 korty tenisowe
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, minigolf, bilard
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ animacje, wieczorne animacje
∞ dyskoteka, kino
∞ centrum SPA, masaż
∞ lekcje tenisa
∞ rowery
∞ łucznictwo
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci
w wieku 4-11 lat, od 21.04 do 30.09
∞ zajęcia w miniklubie
∞ klub dla nastolatków Teenspoint
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie miniklubu tylko
pod opieką rodzica/opiekuna
∞ karnawał dziecięcy
∞ minidisco, przedstawienia z udziałem dzieci
∞ 2 zacienione place zabaw
∞ 5 brodzików
∞ 3 zjeżdżalnie wodne
∞ minizoo i ogródek sezonowy
∞ restauracja w miniklubie
i w restauracji głównej
∞ możliwość przygotowania
posiłków dla najmłodszych
∞ menu i krzesełka w restauracji
∞ sypialnia dla maluchów
∞ możliwość wypożyczenia wanienki
i nocnika oraz baby phone
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ opiekunka
∞ pralnia dla dzieci
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ minilunapark
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych dostępnymi
pod adresem www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje pokoi, pozycje
płatne i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków oraz aktualne
ceny na www.wezyrholidays.pl

coralove lato
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TYLKO

OZ HOTELS SIDE PREMIUM

U NAS

Nowoczesny, komfortowy hotel doskonale zlokalizowany w pobliżu pięknej piaszczystej plaży w niedużej odległości od starożytnego Side. Goście
znajdą wszystko, co potrzeba do wygodnego wypoczynku, a w zasięgu ręki
znajdują się liczne bazary oraz nadmorska promenada.
∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 5 barów,
basen odkryty, basen kryty, 4 zjeżdżalnie
wodne, pralnia, 2 sale konferencyjne, centrum
biznesowe.
PLAŻA
Ok. 150 m od hotelu, piaszczysta, prywatna,
300 m długości. Przejście do plaży przez ulicę.
Parasole, leżaki, materace, ręczniki. Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku. Wyposażone
w klimatyzację centralną, sejf, minibar, zestaw
do parzenia kawy/herbaty, łazienkę, TV, telefon,
balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 3 à la carte, 5 barów
Ultra All Inclusive (10:00-03:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie
∞ obiad
∞ kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
serwowane w wyznaczonych barach
∞ lokalne i wybrane importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych dostępnymi
pod adresem www.wezyrholidays.pl

Lokalizacja:
Evrenseki Mevkii, 5 km od Side,
ok. 45 km od lotniska w Antalyi.

TURCJA | Side

ULTRA ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ
CENĘ



Restauracje à la carte:
∞ turecka
∞ azjatycka
∞ włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
∞ Wi-Fi przy basenie bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy
∞ rzutki, szachy
∞ bilard
∞ siatkówka plażowa
∞ aerobik
∞ animacje
∞ dyskoteka
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ salon piękności
∞ sporty wodne na plaży
∞ centrum nurkowe
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ 2 place zabaw
∞ menu dla dzieci w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje pokoi, pozycje
płatne i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków oraz aktualne
ceny na www.wezyrholidays.pl

Przykładowy pokój

coralove lato
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TYLKO

24H

DIAMOND PREMIUM
HOTEL & SPA

U NAS

TURCJA | Side

ULTRA ALL INCLUSIVE

Zachwyca nowoczesną architekturą i wystrojem wnętrz. Goście spędzą tu
niezapomniane chwile – kompleks basenów, zjeżdżalnie wodne, centrum
SPA, wyborne posiłki oraz ciekawy program animacyjny dla dzieci i dorosłych to jedne z wielu atrakcji jakie się tu znajdują.
∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Titreyengol,
ok. 7 km od Side,
70 km od lotniska

SPRAWDŹ
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2015 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 7 barów, basen
odkryty, aquapark (5 zjeżdżalni), pralnia, 3 sale
konferencyjne.
Ciekawy program animacyjny oraz zaplecze
rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.

∞ podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: włoska, turecka

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

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

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku. Wyposażone
w klimatyzację, sejf, minibar, zestaw do parzenia
kawy i herbaty, łazienkę, TV, telefon, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ przystosowane dla osób
niepełnosprawnych dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ junior suity dla max 2 os.

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

WYŻYWIENIE
restauracja główna i 2 à la carte, 7 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ późny posiłek, przekąski

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

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

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

Przykładowy pokój

coralove lato
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AQUAFUN

Przykładowy pokój
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TYLKO

U NAS

24H

JADORE DELUXE
Niedawno wybudowany, wysokiej klasy hotel, położony niedaleko centrum
kameralnej nadmorskiej miejscowości Titreyengol. Na Gości czeka tu kompleks basenów ze zjeżdżalniami, prywatna plaża oraz program animacyjny
dla dorosłych i dla dzieci.
∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:

PLAŻA
300 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 60 m długości. Przejście do plaży tunelem.
Do plaży kursuje bus hotelowy. Parasole, leżaki,
materace, ręczniki, pawilony. Beach Bar.

coralove lato

SPRAWDŹ
CENĘ

ok. 1,5 km od centrum Titreyengol,
ok. 7 km od centrum Side,
ok. 75 km od lotniska

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2016 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 6 barów,
kawiarnia, room service, basen kryty, 3 baseny
odkryte, 5 zjeżdżalni wodnych, 2 sale konferencyjne, pralnia, wypożyczalnia samochodów.

TURCJA | Side

ULTRA ALL INCLUSIVE



∞ podwieczorek, lody
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:
∞ włoska
∞ turecka
∞ dalekowschodnia
∞ meksykańska
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Wi-Fi na plaży bezpłatne

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku. Wyposażone
w klimatyzację centralną, sejf, minibar, zestaw
do parzenia kawy i herbaty, TV, telefon, łazienkę,
balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ suity dla max 2 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych

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

WYŻYWIENIE
restauracja główna i 4 à la carte, 6 barów,
kawiarnia
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie
∞ obiad
∞ kolacja, późny posiłek
∞ przekąski

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

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

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

Przykładowy pokój
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24H

TYLKO

U NAS

WATER SIDE RESORT
Hotel urzeka wspaniałymi widokami na morze, rzekę i piękne góry. Do dodatkowych plusów zaliczyć można duży basen, zjeżdżalnie, nowoczesną
infrastrukturę, wygodne pokoje oraz rozległy, zielony teren. Niewielka odległość od plaży gwarantuje wypoczynek blisko natury i turkusowego morza.
∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

SPRAWDŹ
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2015 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 3 bary,
4 zjeżdżalnie wodne, basen odkryty, pralnia,
sala konferencyjna.

∞ świeżo wyciskane soki
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:
∞ turecka
∞ włoska
∞ owoce morza

PLAŻA
250 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 100 m
długości. Parasole, leżaki, ręczniki. Dojście do
plaży przez ulicę.

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

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf,
minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty,
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna i 3 restauracje
à la carte, 3 bary
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie
∞ późne śniadanie
∞ obiad
∞ kolacja
∞ późny posiłek
∞ przekąski
∞ lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

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

coralove lato

Lokalizacja:
Titreyengol,
ok. 80 km od lotniska

TURCJA | Side

ULTRA ALL INCLUSIVE

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy
∞ siłownia
∞ sauna
∞ łaźnia turecka
∞ tenis stołowy
∞ siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ dyskoteka
∞ animacje
∞ aerobik
∞ centrum SPA
∞ salon piękności
∞ masaż
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ 2 brodziki
∞ krzesełka w restauracji głównej
∞ zadaszony plac zabaw

Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje pokoi, pozycje
płatne i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków oraz aktualne
ceny na www.wezyrholidays.pl
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24H

TYLKO

U NAS

SUNIS ELITA
Położony wśród zieleni bezpośrednio przy plaży. Hotel oferuje szeroki wybór atrakcji: baseny, zjeżdżalnie, programy animacyjne oraz duży wybór
zajęć sportowych i rekreacyjnych. Na smakoszy czeka formuła Ultra All Inclusive 24h z restauracjami serwującymi posiłki z wybranych części świata.
∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 15 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 6 barów,
3 baseny odkryte, 4 zjeżdżalnie wodne, basen
kryty, 2 sale konferencyjne, pralnia.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 105 m długości, certyfikat Błękitnej Flagi.
Zadaszenie z materiału, leżaki, materace i ręczniki.
Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i w 7 budynkach aneks. Wyposażone w klimatyzację
centralną, sejf, minibar, TV, telefon, łazienkę,
balkon lub balkon francuski.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ standardowe z piętrowym łóżkiem dla max 4 os.
∞ club dla max 3 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna i 5 à la carte,
6 barów, cukiernia
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie
∞ obiad, kolacja
∞ późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ świeżo wyciskany sok
pomarańczowy do śniadania
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych dostępnymi
pod adresem www.wezyrholidays.pl

Lokalizacja:
ok. 1 km od centrum Kizilagac,
ok. 20 km od Side,
ok. 81 km od lotniska

TURCJA | Side

ULTRA ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ
CENĘ



∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: turecka, włoska, rybna,
chińska, meksykańska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ aerobik
∞ sauna
∞ łaźnia turecka
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ bilard
∞ siatkówka plażowa
∞ 2 korty tenisowe
∞ lekcje tenisa
∞ animacje
∞ dyskoteka
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ salon piękności
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-11 lat
∞ klub dla nastolatków w wieku 12-16 lat
∞ kryty plac zabaw
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje pokoi, pozycje
płatne i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków oraz aktualne
ceny na www.wezyrholidays.pl

Przykładowy pokój

coralove lato
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TYLKO
TYLKO
U NAS

TERRACE ELITE

U NAS

Na Gości czeka tu wiele atrakcji – komfort i styl, bliskość plaży i turkusowego morza, niepowtarzalne smaki tureckiej i międzynarodowej kuchni oraz
zespół animatorów, który nikomu nie pozwoli się nudzić. Dla osób aktywnych dodatkowym plusem jest bogata oferta sportowa.
∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 15 lat

Lokalizacja:
Gundogu,
45 km od lotniska

TURCJA | Side

ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 5 barów,
cukiernia, room service, basen odkryty, 3 zjeżdżalnie wodne, pralnia, 2 sale konferencyjne.
Program animacyjny oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla aktywnych.

Restauracje à la carte: turecka,
śródziemnomorska

PLAŻA
600 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 150 m długości. Przejście do plaży przez
ulicę. Do plaży kursuje bus hotelowy. Parasole,
leżaki, ręczniki. Beach Bar. Plaża odznaczona
certyfikatem Błękitnej Flagi.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku. Wyposażone
w klimatyzację centralną, sejf, minibar, telefon,
TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ standardowe large dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
∞ rodzinne dla max 4 os.

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ aerobik
∞ siatkówka plażowa
∞ sauna
∞ łaźnia turecka
∞ grota solna
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ szachy
∞ animacje
∞ salon piękności
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ bilard
∞ dyskoteka

WYŻYWIENIE
restauracja główna i 2 à la carte, 5 barów,
cukiernia
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, kolacja
∞ obiad, przekąski, podwieczorek, lody
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe

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

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

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

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

Przykładowy pokój
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ALL INCLUSIVE

BARUT B SUITES
Polecany rodzinom z dziećmi, a także wszystkim tym, którzy lubią
smaczną, lokalną kuchnię. Ponadto można tu zrelaksować się podczas
zabiegów kosmetycznych w centrum SPA lub nad jednym z basenów.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, 2 sale konferencyjne, baseny, 2 zjeżdżalnie wodne.
PLAŻA
250 m od hotelu, prywatna, piaszczysta.
Dojście do plaży ulicą. Parasole, leżaki, materace, ręczniki.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku i kilku blokach.
Wyposażone w klimatyzację, sejf , minibar , TV,
telefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ junior suity dla max 3 os.
∞ suity dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracje, bary
All Inclusive (10:00-01:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 15 lat

Restauracje à la carte:
∞ mędzynarodowa
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ łaźnia turecka
∞ tenis stołowy
∞ koszykówka
∞ siatkówka, siatkówka plażowa
∞ aerobik
∞ kort tenisowy
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ bilard

Przykładowy pokój

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ możliwość wypożyczenia wózka za
opłatą i w miarę dostępności
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Lokalizacja:
Evrenseki, 8 km od Side,
60 km od lotniska

SPRAWDŹ
CENĘ



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

CLUB SIDE COAST

dla rodzin
os.

5

Łączy w sobie nowoczesny charakter z przytulną, domową atmosferą
beztroskich, rodzinnych wakacji. Liczne atrakcje dla najmłodszych zjeżdżalnie wodne, miniklub i animacje dla dzieci i dorosłych sprawią, że letnie wakacje spędzone w gronie najbliższych będą niezapomniane.
∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2006 r. Jeden z budynków
w 2012 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 4 bary, room
service, 2 sale konferencyjne, centrum biznesowe, pralnia, basen kryty, 2 baseny odkryte,
5 zjeżdżalni wodnych.

Lokalizacja:
Colakli, 10 km od Side,
54 km od lotniska

SPRAWDŹ
CENĘ



Restauracje à la carte:
∞ turecka
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar,
telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych

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

WYŻYWIENIE
restauracja główna i à la carte, 4 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ 3 brodziki
∞ 2 place zabaw
∞ menu i krzesełka w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

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

PLAŻA
700 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 300 m
długości, odznaczona certyfikatem Błękitnej
Flagi. Parasole, materace, leżaki i ręczniki, pawilony. Przejście do plaży przez ulicę. Na plażę
kursuje bus hotelowy. Bar na plaży.

TURCJA | Side

ALL INCLUSIVE

Przykładowy pokój

coralove lato
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AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2010 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 3 bary, room
service, basen kryty, 3 odkryte, 2 zjeżdżalnie
wodne, sejf w recepcji, pralnia, sala konferencyjna.

ALL INCLUSIVE

DIAMOND BEACH

PLAŻA
250 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 22 m
długości. Parasole, leżaki, materace i ręczniki.
Przejście do plaży przez promenadę. Bar na plaży.

Ciekawa oferta wakacyjna w bliskiej odległości do popularnego kurortu
Side oraz piaszczystej plaży, idealna na rodzinny wypoczynek lub w grupie znajomych. Na dzieci i dorosłych czekają tu atrakcje takie jak zjeżdżalnie wodne, miniklub oraz programy animacyjne.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i 4 aneksach. Wyposażone w klimatyzację centralną lub
indywidualną, sejf, minibar, zestaw do parzenia
kawy i herbaty, TV, telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 2 à la carte, bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, lody, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, bilard,
∞ siatkówka plażowa
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż, jacuzzi
∞ sporty wodne na plaży oraz jazda konna

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Colakli, 7 km od Side,
17 km od Manavgat,
45 km od lotniska

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw, 2 brodziki, zjeżdżalnia wodna
∞ animacje oraz miniklub dla dzieci (4-12 lat)
∞ możliwość wypożyczenia wózka, opiekunka
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

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

TURCJA | Side

TYLKO

U NAS
Hotel
tylko dla

dorosłych

AQUAFUN

ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r. Odnowiony 2015 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 4 bary, room
service, basen kryty, basen odkryty, 2 zjeżdżalnie, sala konferencyjna, pralnia.

DIAMOND ELITE
Cicha, sprzyjająca wypoczynkowi okolica – niedaleko miejscowości Colakli,
niecałe 14 km od Side oferuje wypoczynek z dala od zgiełku miasta. Odnajdą się tu amatorzy słonecznych kąpieli i morskiej bryzy oraz spragnieni
relaksu miłośnicy zabiegów dla ciała i duszy jakie oferuje hotelowe SPA.

PLAŻA
300 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 100 m
długości, certyfikat Błękitnej Flagi. Przejście przez
ulicę i promenadę. Parasole, leżaki, materace, ręczniki. Do plaży kursuje bus hotelowy. Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację centralną, sejf, minibar, zestaw do
kawy i herbaty, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.
∞ junior suity dla max 2 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 2 à la carte, 4 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: włoska, turecka
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ animacje, dyskoteka, sporty wodne na plaży
∞ centrum SPA, salon piękności, masaż

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

Lokalizacja:
Colakli, 10 km od Side, 60 km od lotniska

SPRAWDŹ
CENĘ



DODATKOWE INFORMACJE
∞ Hotel tylko dla Gości powyżej 16 r.ż.

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

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: Budynki Resort 5* – 2004 r.
Budynki Park 4* – 2004 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 11 barów, 7 sal
konferencyjnych, pralnia, 2 baseny odkryte,
basen kryty, 5 zjeżdżalni wodnych.

ALL INCLUSIVE

SENTIDO TURAN PRINCE
Nowoczesny i stylowy ośrodek położony przy piaszczystej plaży stanowi
świetny wybór na słoneczne, letnie wakacje. Na gości w każdym wieku
czeka tu moc atrakcji: dzienna i wieczorna porcja animacji, aquapark ze
zjeżdżalniami, a także rozbudowana baza sportowo-rekreacyjna.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, z pomostem, piaszczysta,
100 m długości, posiada certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, materace i ręczniki. Z aneksów
przejście do plaży przez uliczkę. Beach Bar.
POKOJE
W 4 budynkach Resort 5*, 13 budynkach Park 4*.
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, zestaw
do kawy i herbaty, łazienkę, telefon, TV, brak
balkonu, balkon francuski lub balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ senior suity dla max 5 os.
∞ rodzinne park dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 3 à la carte, 11 barów
All Inclusive (10:00-02:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, późne śniadanie,
przekąski, podwieczorek, lody i późny posiłek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, włoska, rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ kort tenisowy, tenis stołowy, rzutki, bilard, kręgle
∞ koszykówka, siatkówka plażowa, piłka nożna
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

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

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Gundogdu,
3 km od Colakli,
13 km od Side,
55 km od lotniska

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dzieci (4-11 lat)
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

Lunapark

Pokoje

dla rodzin
os.

TURCJA | Side

LUNAPARK

6

AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 1993 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 8 barów, basen
kryty i 4 odkryte, 14 zjeżdżalni wodnych, lunapark,
3 sale konferencyjne, sklepiki i punkty usługowe,
pralnia.

ALL INCLUSIVE

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, z pomostem, piaszczysto-żwirowa, 200 m długości, certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, materace, ręczniki. Beach Bar.

TURAN PRINCE WORLD
Kompleks basenów odkrytych, rozbudowany aquapark, lunapark i wiele
atrakcji dla dzieci sprawią, że rodzinne wakacje w tym hotelu będą wyjątkowe. Podczas gdy dzieci będą bawić się pod opieką animatora, rodzice
mogą rozkoszować się chwilami relaksu w centrum SPA.

POKOJE
W budynku głównym, 62 bungalowach, 4 budynkach Select. Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, minibar, zestaw do kawy i herbaty, telefon,
TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych – max 4 os.
∞ dublex dla max 5 os.
∞ klubowe dla max 5 os.
∞ select dla max 6 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 3 à la carte, 8 barów
All Inclusive (10:00-02:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja późny posiłek,
przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców oraz urodzinowe
Restauracje à la carte: chińska, meksykańska, rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, minigolf, bilard
∞ 5 kortów tenisowych, koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa, boisko do piłki nożnej
∞ aerobik, animacje, dyskoteka, lunapark
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż, jacuzzi
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 6 lat

Lokalizacja:
Kizilagac, 12 km od
Manavgat, 19 km od Side,
78 km od lotniska

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie (dzieci 4-12 lat)
∞ zajęcia w klubie dla nastolatków (13-17 lat)
∞ minidisco, minizoo, place zabaw, 2 brodziki,
aquapark (7 zjeżdżalni), lunapark z karuzelami
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka, opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2011 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 4 bary, room
service, 4 sale konferencyjne, pralnia, basen
kryty, 2 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne.

ALL INCLUSIVE

SEHER SUN PALACE
Hotel oferuje komfortowe wakacje dla całej rodziny – miniklub, baseny
i zjeżdżalnie wodne, bliskość morza i plaży oraz centrum miasteczka Evrenseki. Liczne atrakcje wieczorne, bogata oferta rekreacyjno-sportowa oraz
zabiegi pielęgnacyjne w SPA sprawią, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

PLAŻA
300 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 100 m
długości, certyfikat Błękitnej Flagi. Przejście do
plaży promenadą. Wspólne zadaszenie z materiału. Leżaki, materace, ręczniki. Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar,
łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych – max 3 os.
∞ suity rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 2 à la carte, 4 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: turecka, rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ aerobik, siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, cymbergaj
∞ siatkówka plażowa, kort tenisowy
∞ animacje, dyskoteka, sporty wodne na plaży
∞ centrum SPA, masaż, salon piękności

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Evrenseki, 8 km od Side,
55 km od lotniska

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie (dzieci 4-12 lat)
∞ plac zabaw, 2 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

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

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 4 bary, sala
konferencyjna, pralnia, basen odkryty i kryty,
5 zjeżdżalni wodnych.

ALL INCLUSIVE

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 100 m długości. Parasole, leżaki, materace i ręczniki.

SUNIS EVREN BEACH
Wysokiej klasy hotel z wieloma atrakcjami w swojej ofercie zadowoli najbardziej wymagających Klientów. Dużym plusem obiektu jest bliska odległość do pięknego antycznego Side, które warte jest odwiedzenia. Idealny
wybór dla osób lubiących aktywny wypoczynek oraz dla rodzin z dziećmi.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, TV,
telefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty, mini
bar, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ superior
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 5 à la carte, 4 bary
Ultra All Inclusive (10:00-00:00 lobby bar 24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, lody, podwieczorek
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
∞ Restauracje à la carte: włoska, meksykańska, turecka, rybna, grill
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, siatkówka plażowa
∞ animacje
∞ centrum SPA, salon piękności, masaż, jacuzzi

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
ok. 7 km od Side,
ok. 70 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, 3 zjeżdżalnie wodne
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka

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

AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1988 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 4 bary, room
service, pralnia, 3 sale konferencyjne, centrum
biznesowe, 2 baseny odkryte, 2 zjeżdżalnie.

ALL INCLUSIVE

LINDA RESORT HOTEL
Położony nad jeziorem Titreyengol, w otoczeniu zieleni hotel. Baseny, zjeżdżalnie, miniklub dla dzieci, centrum SPA dla rodziców, animacje a do tego
restauracje i bary, wszystko to czeka na Gości pragnących spędzić wakacje
w otoczeniu sosnowego lasu.

PLAŻA
600 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 120 m
długości, certyfikat Błękitnej Flagi. Wspólne zadaszenie z materiału, leżaki, materace, ręczniki.
Do plaży kursuje bus hotelowy. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf,
minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne z łóżkiem piętrowym dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna i à la carte, 4 bary, ciastkarnia
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, lody, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, cymbergaj
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki noznej, kort tenisowy
∞ centrum SPA, masaż, salon piękności
∞ jazda konna, sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 15 lat

Lokalizacja:
Titreyengol,
5 km od Manavgat,
8 km od Side,
70 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

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

Pokoje

dla rodzin
os.

AQUAFUN

ULTIMATE ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 10 barów, room
service, pralnia, 9 sal konferencyjnych, 4 baseny
odkryte, basen kryty, aquapark (10 zjeżdżalni).

24H

CRYSTAL ADMIRAL
Nowoczesny i kameralny kompleks hotelowy zlokalizowany w spokojnej
okolicy w otoczeniu egzotycznej roślinności. Duży aquapark ze zjeżdżalniami, szeroki wybór aktywności sportowych oraz program animacji sprawi,
że Goście poczują się odprężeni i zrelaksowani.

PLAŻA
50 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa z pomostem, 250 m długości, odznaczona
certyfikatem Błękitnej Flagi. Wspólne zadaszenie
z materiału, leżaki, materace i ręczniki. Przejście
do plaży przez ulicę lub tunelem. Beach Bar.
POKOJE
W budynku głównym. Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, minibar, łazienkę, telefon, TV,
balkon lub balkon francuski.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ suity rodzinne duplex dla max 5 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 5 à la carte, 10 barów
Ultimate All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja oraz
późny posiłek, przekąski, podwieczorek i lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: turecka, włoska,
meksykańska, owoce morza, grill
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, minigolf, 2 korty tenisowe
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ aerobik, animacje, kino, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ kręgle, cymbergaj, sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ULTIMATE ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:

SPRAWDŹ
CENĘ
Kizilot, 17 km od Manavgatu,
25 km od Side,
84 km od lotniska



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie (4-12 lat)
∞ 2 place zabaw, 2 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka, łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 1995 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 8 barów,
sejf w recepcji, pralnia, 2 sale konferencyjne, centrum biznesowe, 62 korty tenisowe,
2 baseny odkryte, aquapark z 25 zjeżdżalniami.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa,
800 m długości, posiada certyfikat Błękitnej
Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki plażowe,
pawilony.

ALL INCLUSIVE

HV

ALI BEY PARK
Położony na rozległym terenie, w pięknym ogrodzie, bezpośrednio przy
plaży. Połączenie tradycyjnego otomańskiego stylu i nowoczesności. Rozbudowana infrastruktura, ciekawe animacje i aquapark przyciągają tu nie
tylko rodziny z dziećmi, ale także osoby szukające rozrywki.

POKOJE
W 15 budynkach. Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje superior dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
8 barów, restauracja główna i à la carte
All Inclusive (10:00-02:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ sok ze świeżo wyciskanych pomarańczy
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: międzynarodowa
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, szachy, rzutki, łucznictwo
∞ siatkówka plażowa, boisko do piłki nożnej
∞ dyskoteka, animacje, sporty wodne na plaży
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż, jacuzzi
∞ minigolf, bilard, 62 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ loopy ball, adventure park

Przykładowy pokój

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

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 7 lat

Lokalizacja:
ok. 2 km od Kizilagac,
90 km od lotniska w Antalyi

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ aquapark z 13 zjeżdżalniami dla dzieci,
statek piracki,2 place zabaw, brodzik
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ wydzielona, zacieniona część plaży
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ lunapark, 3 dziecięce korty tenisowe
∞ gry komputerowe

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

TURCJA | Side

AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2011 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: restauracje, 3 bary, room
service, basen kryty, 2 baseny odkryte, 2 zjeżdżalnie wodne, pralnia, sala konferencyjna,
centrum biznesowe.

ALL INCLUSIVE

SIDE CROWN PALACE
Zbudowany w nowoczesnym stylu hotel oferuje komfortowy wypoczynek, dania kuchni międzynarodowej w restauracjach oraz szereg zajęć
sportowych i rekreacyjnych. Zjeżdżalnie wodne, zaplecze sportowe oraz
animacje sprawią, że w tym hotelu nikt nie będzie się nudził.

PLAŻA
400 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 250 m
długości. Parasole, leżaki, materace i ręczniki
plażowe. bus hotelowy do plaży. Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację centralną, TV, telefon, sejf, minibar,
zestaw do kawy i herbaty, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 3 à la carte, 5 barów, cukiernia
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, późny
posiłek, przekąski, podwieczorek, gozleme, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: turecka, włoska, meksykańska
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ rzutki, szachy, kręgle, siatkówka plażowa
∞ tenis stołowy, łucznictwo, backgammon
∞ dyskoteka, animacje
∞ centrum SPA, masaż, salon piękności
∞ bilard, pokój gier, sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat

Lokalizacja:

SPRAWDŹ
CENĘ
7 km od starożytnego miasta Side,
12 km od Manavgatu,
65 km od lotniska w Antalyi.



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

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

ALL INCLUSIVE

KENTIA APART HOTEL
Hotel położony nieopodal malowniczego miasta Manavgat w regionie
Side. Hotel szczególnie polecany jest rodzinom z dziećmi. Na najmłodszych czeka tu wiele atrakcji m.in. brodzik, zjeżdżalnia wodna, plac zabaw
czy miniklub z bogatym programem animacyjnym.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, basen
odkryty.
PLAŻA
1 km od hotelu, publiczna, piaszczysta, 100 m
długości. Parasole, leżaki, materace. Dojście do
plaży ulicą lub dojazd busem hotelowym.
POKOJE
Zlokalizowane są w 4 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację, sejf, TV, telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe large dla max 4 os.
∞ pokoje child friendly
∞ dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja, 2 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, podwieczorekkolacja
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ łaźnia turecka
∞ animacje
∞ centrum SPA, masaż, salon piękności

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
3 km od Manavgat,
2 km od Side,
63 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik i zjeżdżalnia, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ menu i krzesełka dla dziecka
w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do lat 2
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych dostępnymi
pod adresem www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje pokoi, pozycje
płatne i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków oraz aktualne
ceny na www.wezyrholidays.pl

TURCJA | Side

AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2004 r.
Na terenie hotelu: znajdują się 3 restauracje,
bary, pralnia, 3 sale konferencyjne, basen kryty,
basen odkryty, 2 zjeżdżalnie wodne.

ULTRA ALL INCLUSIVE

VICTORY RESORT
Zlokalizowany w cichej i spokojnej okolicy hotel, zapewnia przyjemny
i kameralny wypoczynek. Słońce, piaszczyste plaże i niebieskie wody Morza Śródziemnego to idealne warunki dla rodzin z dziećmi lub par, a zabytki Colakli oferują turystom możliwość poznania bogatej historii Turcji.

PLAŻA
250 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 250 m długości. Przejście do plaży przez
ulicę. Do plaży kursuje bus hotelowy. Parasole,
leżaki, materace, ręczniki.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf,
minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ standardowe z łóżkiem piętrowym dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ superior dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 2 à la carte, bary
Ultra All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: turecka, meksykańska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka plażowa, miniboisko do piłki nożnej
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, centrum SPA
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ animacje, dyskoteka

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 17 lat

Lokalizacja:
ok. 2,5 km od centrum Colakli,
14 km od Side, 15 km od
Manavgat, 37 km od Belek,
50 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

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

LU D Z I E | H I S TO R I A | T R A DYC J A | Z A BY T K I | P R Z Y R O DA

Piękne sosnowe lasy, obsługa na najwyższym poziomie, eleganckie kurorty wysokiej
klasy, ciągnące się kilometrami pola golfowe oraz piaszczyste plaże, to składowe błogiego wypoczynku, które znajdziecie w najbardziej ekskluzywnym z kurortów Riwiery
Tureckiej - Belek.
Belek to luksusowy kurort, położony pośród piniowych i sosnowych lasów na rozległej zielonej
równinie, poprzecinanej wodnymi kanałami rzeki Kopru Çayı, które stanowią malownicze tło
dla znajdujących się tu wysokiej klasy obiektów hotelowych. Słynie z najpiękniejszych w Turcji,
piaszczystych, mieniących się złotem plaż, o których czystości świadczy fakt, że są one najczęściej wybieranymi przez żółwie Caretta Caretta miejscem lęgowym.

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
l Pozostałości

starożytnych miast Aspendos i Perge
l Wodospad Kursunlu
l Jeden z największych Aquaparków na terenie Riwiery
Tureckiej – The Land of Legend Thema Park
l Idealne miejsce na naukę i doskonalenie gry w golfa,
kilometry zielonych pól golfowych
l Hotele na liście NAJ
l Plaże z certyfikat Błękitnej Flagi
l Świetna baza wypadowa do
zwiedzania Antalyi, Aspendos
czy Perge

Raj dla golfistów
Belek uznawane jest za turecką stolicę golfa.
To właśnie na tutejszych polach golfowych
sześcioosobowa kadra polskich golfistów
wzięła udział w 16 już edycji mistrzostw Turcji mężczyzn i kobiet w MVK Turkısh Amateur Open. Mistrzostwa zostały rozegrane
na 72 dołkach. Sport ten wbrew obiegowej
opinii wymaga niezwykłej sprawności fizycznej.

Oddech nad wodospadem
W okolicy regionu bo jedyne 17 km od Belek, można złapać nieco oddechu po wyczerpującej grze w golfa nad wodospadem
Kurşunlu, który położony jest w pięknym
piniowym lesie, przesyconym zapachem
tych drzew. Odpoczniesz tu też od upału
panującego na wybrzeżu. Wodospad spływa po porośniętych roślinnością skałkach
do jeziora z krystalicznie czystą wodą. Za
wodospadem znajduje się grota, do której
turyści przedzierają się przez kurtynę wody
by wykonać pamiątkowe zdjęcie. W 1991
roku został na tym terenie utworzony Park
Narodowy, żeby chronić unikalną florę i faunę tego miejsca.

Wodne szaleństwo
Belek to również raj dla miłośników aktywnego wypoczynku. Na amatorów windsurfingu, nart wodnych oraz żeglarstwa, czeka
tu wiele ciekawych atrakcji. Za to fanom
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Luksusowe wakacje pośród piniowego lasu

BELEK

Kadriye
Paloma Grida

Karadayi
Rixos Premium Belek

Boğazkent

Sherwood Dreams Resort

Xanadu Resort

Sueno Golf Belek
Regnum Carya
Calista Luxury
Maritim Pine Beach
Ela Quality
Susesi Luxury Resort Hotel

Adam & Eve Hotels
Maxx Royal Belek
Spice
Gural Premier Belek

Crystal Waterworld
Kirman Belazur

Gloria Serenity

Sensitive Premium Resort

Morze Śródziemne

Sherwood Sensimar Belek Resort

ALL INCLUSIVE

PRZY PLAŻY

ZJEŻDŻALNIE

WI-FI GRATIS

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

5

X

X

X

X

2-12

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

STANDARD

wodnych szaleństw polecamy odwiedziny w jednym z największych Aquaparków na Riwierze Tureckiej - „The Land of Legends’’. Do dyspozycji turystów jest tu ponad 40 zjeżdżalni,
kompleks basenów, w tym basen ze sztuczną falą i basen z falą do surfingu, a do tego wodna
kolejka roller coaster i zachwycający „Animal Park”.

LISTA HOTELI – BELEK
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XANADU RESORT

156

SUSESI LUXURY RESORT HOTEL

5

X

X

X

X

2-13

158

ELA QUALITY

5

X

X

X

X

2-12

160

REGNUM CARYA

5

X

X

X

2-12

X

2-12

X

2-7

161

MAXX ROYAL BELEK

5

X

X

162

GLORIA SERENITY

5

X

X

163

RIXOS PREMIUM BELEK

5

X

X

164

GURAL PREMIER BELEK

5

X

X

X
X

165

CALISTA LUXURY

5

X

X

166

SHERWOOD SENSIMAR BELEK RESORT

5

X

X
X

167

SPICE

5

X

168

SUENO GOLF BELEK

5

X

X

X

2-12

X

2-13

X

2-12

X
X

X

ADULT ONLY
2-12

X

169

PALOMA GRIDA

5

X

X

X

X

2-13

170

CRYSTAL WATERWORLD

5

X

X

X

X

2-12

171

SHERWOOD DREAMS

5

X

X

X

X

2-12

172

KIRMAN BELAZUR

5

X

X

X

X

2-10

173

ADAM & EVE HOTELS

5

X

X

X

X

ADULT OLNY

174

SENSITIVE PREMIUM RESORT

5

X

X

X

2-12

175

MARITIM PINE BEACH

5

X

X

X

X

2-12
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DZIECKO

12 lat
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do

pobyt w hotelu

GRATIS

TYLKO

U NAS
Lunapark

HIGH CLASS ALL INCLUSIVE

24H

XANADU RESORT
Xanadu Resort to elegancki kurort położony w malowniczej scenerii wśród
piniowego lasu. Na ogromnej przestrzeni znajduje się mnóstwo atrakcji
dla dzieci, miniklub Fancyland, minilunapark z karuzelą, duży plac zabaw,
zjeżdżalnie wodne i polskie animacje dla dzieci. Urokliwa plaża i krystaliczne morze zachęca do zażywania wodnych i słonecznych kąpieli. Moc
atrakcji i urozmaicony program rozrywkowy sprawi, że urlop spędzony
w XANADU RESORT będzie wyjątkowy.
∞ HIGH CLASS ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
7 km od Belek, 40 km od
lotniska, 50 km od Antalyi.
Hotel usytuowany na
powierzchni 150 000 m2.

SPRAWDŹ
CENĘ
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Pokoje

dla rodzin
os.

6

XANADU RESORT
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 7 restauracji, 9 barów, room
service, 16 sal konferencyjnych, centrum biznesowe, pralnia, 3 baseny odkryte i 3 zjeżdżalnie.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-żwirowa, 415 m długości, certyfikat
Błękitnej Flagi. Pomiędzy hotelem a plażą przepływa rzeka – przejście przez mostek. Parasole,
ręczniki, leżaki, pawilony. Zadaszony plac zabaw
dla dzieci. Beach Bar.
Specjalna strefa dla dorosłych 16+.

Przykładowy pokój

154

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym,
w 12 bungalowach . Wyposażone w klimatyzację
centralną, sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, telefon, TV, łazienka, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ child friendly
∞ junior suity dla max 4 os.
∞ suity dla max 6 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.
∞ suity rodzinne dla max 6 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 6 à la carte, 9 barów
High Class All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, podwieczorek, lody

∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: włoska, tureckie śniadanie, chińska, francuska, rybna, uzbecka
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, joga, aerobik, salon piękności
∞ centrum SPA, jacuzzi, sauna, łaźnia turecka
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej, łucznictwo
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, cymbergaj, kręgle
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ animacje, kino, dyskoteka

MAGICZNA
KRAINA ZABAW
- Z MYŚLĄ O DZIECIACH

TURCJA | Belek

FANCYLAND



ZABAWA – polskojęzyczny animator dla
dzieci w miniklubie, zajęcia w klubach dla
dzieci w wieku 4-16 lat takie jak zajęcia
plast yczne, gr y planszowe, teatr z yk ,
zawody sportowe. Minilunapark z karuzelą
i minikolejką, fresh park z grami wodnymi,
plac zabaw z licznymi atrakcjami – zjeżdżalnie, huśtawki, trampolina, domki, kosz
do koszykówki dla nastolatków, adventure park, ścianka wspinaczkowa oraz
wygodne ławeczki pozwalające rodzicom
obserwować swoje dzieci.
Podgrzewany basen dla maluchów, basen
do aktywności z pistoletami wodnymi,
baseny i zjeżdżalnie wodne dla dzieci
w wieku 4-7 lat oraz starszych.
Na terenie miniklubu ser wowane s ą
również przekąski, a jubilaci mogą zorganizować tu przyjęcie urodzinowe. Na
mał ych spor towców czeka akademia
tenisa ziemnego.

POLSKIE
ANIMACJE
AQUAFUN

BEZPIECZEŃSTWO – baseny otoczone drewnianymi płotkami, plac zabaw
z gumow ym podłożem, dzięki czemu
lepiej asekuruje podczas upadków, częściowo zadaszony plac zabaw chroniący od słońca, wieczorne oświetlenie na
terenie placu zabaw również zaprojektowane w taki sposób by zapewniać dzieciom maksymalne bezpieczeństwo.



WYGODA – udogodnienia dla Rodziców,
takie jak możliwość wynajęcia opiekunki,
wózka, łóżeczka dla dzieci do 2 lat oraz
krzesełka i menu dla dzieci w restauracji.

DZIECKO
do

12 lat

pobyt w hotelu

„Stać się gwiazdą,
zdobywcą szczytów
i szaleć beztrosko jak dziecko,
czy ktoś o tym nie marzy?
W Fancyland chcemy spełniać
marzenia, nawet te najskrytsze”

GRATIS
∞ miejsce do ćwiczeń dla golfistów
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator od 16.06 do 16.09
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci w wieku
4-16 lat, m.in.: zajęcia plastyczne, gry
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie miniklubu tylko
pod opieką rodzica/opiekuna
∞ 2 place zabaw, fresh park,
adventure park, minilunapark
∞ podgrzewany basen dla najmłodszych, basen
do aktywności z pistoletami wodnymi
∞ 4 baseny, 2 wieże ze zjeżdżalniami wodnymi
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ przekąski FancySnack
∞ przyjęcia urodzinowe dla dzieci
∞ akademia tenisa ziemnego

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

coralove lato
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dla rodzin
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AQUAFUN

Przykładowy pokój
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24H

SUSESI LUXURY RESORT HOTEL
Miejsce to wyróżnia się dbałością o każdy detal, począwszy od komfortowych pokoi, poprzez eleganckie tarasy, wypielęgnowany zielony ogród,
aż po wyrafinowaną kuchnię. Dopełnieniem szczęścia jest duży wybór basenów, aquapark ze zjeżdżalniami oraz bogaty program animacji.
∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2007 r.
Na terenie hotelu: 7 restauracji, 12 barów, room
service, 12 sal konferencyjnych, sejf w recepcji,
pralnia, 2 baseny kryte, 5 basenów odkrytych,
aquapark z 6 zjeżdżalniami. Urozmaicony
program animacyjny dla dzieci i dorosłych oraz
obszerny wybór zajęć rekreacyjno-sportowych
dla osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczystożwirowa, 300 m długości, posiada certyfikat
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki,
pawilony. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach, w 6 budynkach Lake House i . Wyposażone w klimatyzację
centralną lub indywidualną, sejf, minibar, zestaw
do parzenia kawy i herbaty, telefon, TV, łazienkę,
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe deluxe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 7 os.
∞ suity dla max 6 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
∞ superior deluxe dla max 5 os.

coralove lato

Lokalizacja:
2 km od centrum Belek,
35 km od lotniska.
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ULTRA ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ
CENĘ



∞ przekąski i podwieczorek
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe,
świeżo wyciskany sok pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: turecka, meksykańska
włoska, dalekowschodnia, rybna, steak house
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa, squash
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ boisko do piłki nożnej
∞ aerobik, dyskoteka, salon piękności
∞ centrum SPA, masaż, jacuzzi
∞ animacje, cymbergaj, bilard, kręgle, golf
∞ sporty wodne na plaży
∞ centrum nurkowe

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 6 à la carte, 12 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek

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

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

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

157

TURCJA | Belek

Pokoje

dla rodzin
os.

10

AQUAFUN

Przykładowy pokój
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24H

ELA QUALITY
Elegancki obiekt usytuowany przy piaszczystej plaży. Przestronny, pełen
ogrodów teren pozwala się zrelaksować. W zależności od nastroju można
być w samym sercu rozrywek i animacji lub wypoczywać w zacisznym, kameralnym miejscu. Hotel szczególnie dedykowany jest rodzinom z dziećmi.
∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

SPRAWDŹ
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 8 restauracji, 12 barów,
room service, 9 sal konferencyjnych, centrum
biznesowe, pralnia, basen kryty, 5 basenów
odkrytych, 5 zjeżdżalni wodnych. Urozmaicony
program animacyjny, oraz rozbudowane
zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób
aktywnych.

Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja oraz późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne i wybrane importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, francuska, włoska,
meksykańska, japońska, rybna, kontynentalna

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysta,
270 m długości. Parasole, leżaki, materace,
ręczniki, pawilony. Beach Bar.

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

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach głównych,
w 20 budynkach Lake House i w 7 willach.
Wyposażone w klimatyzację centralną lub indywidualną, sejf, minibar, zestaw do parzenia
kawy i herbaty, łazienkę, telefon, TV, balkon lub
taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dublex dla max 5 os.
∞ suity dla max 4 os.
∞ honeymoon
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
∞ Lake House’y dla max 5 os.
∞ wille dla max 10 os.

coralove lato

Lokalizacja:
2 km od Belek, 35 km
od lotniska, 45 km
od centrum Antalyi.

TURCJA | Belek

ULTRA ALL INCLUSIVE

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, kręgle
∞ koszykówka, miniboisko do piłki nożnej
∞ aerobik, animacje, zajęcia i atrakcje w Art Studio
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, szachy, minigolf
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ dyskoteka, kino
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż, jacuzzi
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 7 à la carte, 12 barów

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w klubach dla
dzieci w wieku 4-12 lat
∞ klub dla nastolatków w wieku 13-17 lat
∞ plac zabaw , 2 brodziki, 4 zjeżdżalnie
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka

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

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

159

TURCJA | Belek

Pokoje

dla rodzin
os.

12

LUXURY ALL INCLUSIVE

AQUAFUN

24H

REGNUM CARYA
Kompleks położony na rozległym i okazale zagospodarowanym terenie. Bogata infrastruktura, ciekawa oferta sportowo-rozrywkowa i wysoki poziom
usług pozwolą zaznać tu wakacyjnego luksusu. Podczas gdy dzieci będą się
bawić pod okiem animatorów, dorośli zrelaksują się w basenie lub SPA.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: 8 restauracji, 10 barów,
room service, 20 sal konferencyjnych, centrum
biznesowe, sejf w recepcji, pralnia, basen
kryty, 5 basenów odkrytych, 7 zjeżdżalni
w aquaparku.
PLAŻA
300 m od hotelu, prywatna, piaszczysta
z pomostem, 220 m długości. Parasole, leżaki,
materace i ręczniki, pawilony. Do plaży kursuje
bus hotelowy. Bar plażowy.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym,
w domkach lake house i bungalowach i w willach.
Wyposażone w klimatyzację centralną, TV, telefon,
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty,
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ luxury dla max 4 os.
∞ suity luxury dla max 4 os.
∞ rodzinne roof dla max 5 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
∞ suity golf by pool – swim up dla max 4 os.
∞ pokoje golf by pool dla max 7 os.
∞ wille dla max 12 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 7 à la carte, 10 barów
Luxury All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
i późny posiłek, przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: włoska, dalekowschodnia,
2 rybne/owoce morza, turecka, japońska,
brazylijska/steakhouse
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, cymbergaj, bilard, kręgle
∞ 6 kortów tenisowych, lekcje tenisa, golf
∞ koszykówka, siatkówka, boisko do piłki nożnej
∞ siatkówka plażowa, sporty wodne na plaży
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż, jacuzzi
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-17 lat
∞ 2 place zabaw, 2 brodziki, aquapark
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przykładowy pokój

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

Lokalizacja:
Kadriye, 1 km od Belek,
35 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

Lunapark

MAXX ALL INCLUSIVE

AQUAFUN

24H

MAXX ROYAL BELEK
Elegancki kompleks hotelowy, usytuowany na dużej powierzchni, bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Zapewnia najwyższy poziom usług, dobrą
zabawę dla całej rodziny, minilunapark i Dino Land dla dzieci, różnorodne
programy rozrywkowe oraz bogaty pakiet zabiegów relaksacyjnych w SPA.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2011 r.
Na terenie hotelu: 8 restauracji, 16 barów,
room service, 26 sal konferencyjnych, centrum
biznesowe, pralnia, basen kryty, 5 basenów
odkrytych, 11 zjeżdżalni w aquaparku.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta z pomostem,
300 m długości, posiada certyfikat Błękitnej
Flagi. Parasole, materace, leżaki i ręczniki,
pawilony. Do plaży kursuje bus hotelowy.
Beach Bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach i w 37 willach.
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf,
minibar, zestaw do parzenia herbaty, ekspres
do kawy, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ suity dla max 5 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
∞ suity royal dla max 8 os.
∞ suity rodzinne dla max 6 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 7 à la carte, 16 barów, cukiernia
Maxx All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja

∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy
∞ pakiety urodzinowe i dla nowożeńców
Restauracje à la carte:
2 międzynardowe, dalekowschodnia, włoska,
steak house, rybna, turecka
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, bilard, kręgle, rzutki, łucznictwo
∞ 9 kortów tenisowych, lekcje tenisa
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ aerobik, joga, pilates, animacje, lekcje tańca
∞ dyskoteka, kino, bule, paintball, lazer tag, golf
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ standardowe boisko do piłki nożnej
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w klubach dla
dzieci w wieku 4-12 lat
∞ klub dla nastolatków w wieku 13-17 lat
∞ 2 place zabaw, 2 brodziki, aquapark
∞ minilunapark, Dino Land
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przykładowy pokój

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

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
1 km od Belek, 35 km
od lotniska, 45 km
od centrum Antalyi.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

24H

GLORIA SERENITY
Marzenia się spełniają – hotel jest ofertą dla najbardziej wymagających
Gości. Jest to otoczone zielenią luksusowe miejsce, gdzie obietnica wyjątkowości, spokoju i harmonii się wreszcie spełnia. Tutaj marzenie o niezwykłych wakacjach staje się rzeczywistością.
HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 2007 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 8 barów, room
service, pralnia, 4 sale konferencyjne, 2 baseny
odkryte, 11 zjeżdżalni w aquaparku (w hotelu
Gloria Golf).
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 500 m
długości, posiada certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, materace, ręczniki, pawilony.
Pomiędzy hotelem a plażą przepływa rzeka
– przejście do plaży przez mostek.
Bar na plaży.

POKOJE
W budynku i w 99 willach. Wyposażone
w klimatyzację, sejf, minibar, zestaw do parzenia
kawy i herbaty, łazienkę, telefon, TV, balkon
lub taras.
Typy pokoi:
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
∞ suity dla max 3 os.
∞ king suity dla max 5 os.
∞ superior dla max 3 os
∞ wille dla max 12 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 restauracje à la carte,
8 barów

All Inclusive Special (24h)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski,
podwieczorek i lody, późny posiłek
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskane soki z owoców
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:
francuska, azjatycka, egejska, rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, kręgle, bilard, golf
∞ 4 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ koszykówka, siatkówka,
miniboisko do piłki nożnej
∞ aerobik, animacje, dyskoteka, kino
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ standardowe boisko do piłki nożnej
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w klubach
dla dzieci w wieku 4-17 lat
∞ jazda konna, minigolf
∞ 2 place zabaw, 2 brodziki, aquapark
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE SPECIAL
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 7 lat

Lokalizacja:
7 km od Belek, 39 km
od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

24H

RIXOS PREMIUM BELEK
Idealne miejsce na luksusowe wakacje z rodziną. Elegancki hotel położony
wśród pięknej zieleni przy długiej, piaszczystej plaży. Dla lubiących aktywnie spędzać urlop przygotowano szerokie zaplecze sportowo-rekreacyjne
oraz zabiegi w SPA dla szukających odprężenia.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 7 barów, room
service, cukiernia, 5 sal konferencyjnych, centrum
biznesowe, pralnia, basen kryty, 3 baseny odkryte.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 700 m
długości, posiada certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, materace, ręczniki, pawilony.
POKOJE
W budynku głównym i w 30 aneksach. Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, minibar, zestaw

do parzenia kawy i herbaty oraz menu poduszkowe, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ deluxe dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób
niepełnosprawnych dla max 4 os.
∞ suity deluxe dla max 4 os.
∞ suity rodzinne dla max 4 os.
∞ suity superior dla max 6 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 à la carte, food court,
7 barów, cukiernia
All Exclusive All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja

∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy
∞ pakiety urodzinowe i dla nowożeńców
Restauracje à la carte:
włoska, steak house, rybna, turecka
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ aerobik, joga, tenis stołowy, rzutki, szachy
∞ 7 kortów tenisowych, lekcje tenisa
∞ animacje, dyskoteka, kino
∞ centrum SPA, masaż
∞ jacuzzi, salon piękności
∞ salon gier, bilard, kręgle, cymbergaj
∞ standardowe boisko do piłki nożnej
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w klubach dla
dzieci w wieku 4-17 lat
∞ restauracja dla dzieci w miniklubie
∞ 2 place zabaw, minidisco
∞ 2 brodziki, zjeżdżalnie wodne
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przykładowy pokój

∞ ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
5 km od Belek,
40 km od lotniska,
45 km od Antalyi.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE

GURAL PREMIER BELEK
Luksusowy kompleks otoczony palmowym ogrodem z rewelacyjnym
widokiem na lazur Morza Śródziemnego. Doceniany za wysoki standard,
ciekawą formułę family i bogaty program animacji. Znakomity wybór
menu, tradycyjne specjały tureckie będą dopełnieniem szczęścia.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 12 barów,
sejf w recepcji, pralnia, basen kryty, 2 baseny
odkryte, aquapark z 16 zjeżdżalniami.
Urozmaicony program animacyjny, klub
Happyland dla dzieci oraz rozbudowane
zaplecze rekreacyjno-sportowe.

POKOJE
W 22 budynkach Konak. Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty, łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ deluxe dla max 4 os.
∞ superior dla max 4 os.
∞ suity prezydenckie pool dla max 6 os.
∞ rodzinne pool dla max 6 os.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z platformą, piaszczysta,
350 m długości, posiada certyfikat Błękitnej
Flagi. Parasole, leżaki, materace, ręczniki,
pawilony. Beach Bar.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 à la carte, 12 barów
Premier Ultra All Inclusive (09:00-02:30)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody oraz późny posiłek

∞ lokalne i wybrane importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe, świeżo
wyciskany sok pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
∞ Restauracje à la carte:
∞ włoska, turecka, śródziemnomorska, azjatycka
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, aerobik
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, szachy, minigolf, rzutki
∞ siatkówka plażowa, miniboisko do piłki nożnej
∞ dyskoteka, 8 kortów tenisowych, lekcje tenisa
∞ centrum SPA, salon piękności, masaż
∞ cymbergaj, sala gier
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w klubach dla dzieci 4-17 lat
∞ 2 place zabaw, 2 brodziki, aquapark
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przykładowy pokój

∞ PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Kadriye, 1 km od Belek,
35 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

AQUAFUN

24H

∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, lody, podwieczorek
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, południowoamerykańska, dalekowschodnia, rybna, włoska,
międzynarodowa

CALISTA LUXURY
Należący do jednych z najbardziej luksusowych ośrodków wypoczynkowych Calista Luxury Resort to miejsce dla najbardziej wymagających
klientów, gdzie unikalna architektura spotyka się z wysokiej jakości obsługą i wyśmienitą kuchnią.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2007 r.
Na terenie hotelu: 7 restauracji, bary, room
service, sejf w recepcji, pralnia, 5 sal konferencyjnych, centrum biznesowe, 2 baseny kryte,
4 baseny odkryte, 4 zjeżdżalnie wodne. Bogaty
program animacyjny oraz rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysta,
260 m długości, posiada certyfikat Błękitnej
Flagi. Parasole, leżaki, materace, ręczniki,
pawilony. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w 7 budynkach i w 14 willach.
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf,
minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty,
łazienkę, telefon, TV, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 4 os.
∞ suity dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ wille dla max 8 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 6 à la carte, 10 barów, kawiarnia
À la Carte All Inclusive (24h)

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, joga, pilates, gimnastyka
w wodzie, step, zumba, stretching,
∞ sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ miniboisko do piłki nożnej, koszykówka
∞ centrum SPA, masaż, salon piękności
∞ łucznictwo, tenis stołowy, rzutki, golf, boccia,
cymbergaj, rzutki elektroniczne, kręgle, bilard
∞ gimnastyka w wodzie, step, zumba, stretching
∞ 5 kortów tenisowych, lekcje tenisa
∞ animacje, dyskoteka, kino
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-14 lat
∞ 2 place zabaw, 2 brodziki, zjeżdżalnia wodna
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przykładowy pokój

∞ À LA CARTE ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
4 km od Kadriye, 6
km od Belek, 29 km
od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

dorosłych

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2011 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 4 bary, cukiernia,
sala konferencyjna, centrum biznesowe, room
service, pralnia, basen odkryty.

ULTRA ALL INCLUSIVE

SHERWOOD SENSIMAR
BELEK RESORT
Idealny wybór na urlop we dwoje. Dla szukającychtel dostępny tylk ciszy
i spokoju, wysokiej klasy hotel dla osób dorosłych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa,
150 m długości. Parasole, leżaki i ręczniki.
Plaża posiada certyfikat Błękitnej Flagi.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku i 16 bungalowach.
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf,
minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty,
telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 2 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 2 os.
∞ deluxe dla max 2 os.
∞ lake house dla max 2 os.
∞ swim up dla max 2 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 à la carte, 4 bary
Ultra All Inclusive (09:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja oraz
późny posiłek, przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok z pomarańczy
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: międzynarodowa, rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, masaż, jacuzzi
∞ kort tenisowy, tenis stołowy, rzutki
∞ koszykówka, siatkówka, miniboisko do
piłki nożnej, siatkówka plażowa
∞ aerobik, lekkie animacje, centrum SPA

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS
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Lokalizacja:
Bogazkent, 5 km od Belek, 15 km od Serik, 42 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



DODATKOWE INFORMACJE
∞ Hotel tylko dla dorosłych

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

dla rodzin
os.

6

ULTRA ALL INCLUSIVE

24H

SPICE
Hotel urzeka magią i starannym wystrojem, inspirowanym indyjską kulturą.
Bezpośredni dostęp do plaży i Morza Śródziemnego zachęcają do zażywania kąpieli wodnych i słonecznych. Liczne atrakcje sprawią, że urlop będzie
niezapomnianym czasem zabawy i wypoczynku w pięknej scenerii.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2007 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 5 barów, room
service, 10 sal konferencyjnych, pralnia, basen
kryty, 2 baseny odkryte, 7 zjeżdżalni w aquaparku.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa,
270 m długości, certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole,
leżaki, materace, ręczniki, pawilony. Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym,
w aneksie, w 22 willach i w budynku Family.

Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf,
minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 4 os.
∞ suity dla max 6 os.
∞ Pool dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 5 à la carte, 5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody

∞ lokalne oraz wybrane importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe, świeżo
wyciskany sok pomarańczowy do śniadania
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: włoska, azjatycka,
śródziemnomorska, turecka, międzynarodowa
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, kręgle, bilard
∞ 4 korty tenisowe, lekcje tenisa, golf, koszykówka
∞ miniboisko do piłki nożnej, aerobik
∞ animacje, dyskoteka, kino, salon piękności
∞ centrum SPA, zabiegi w łaźni tureckiej, masaż
∞ standardowe boisko do piłki nożnej
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w klubach
dla dzieci w wieku 4-18 lat
∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne, plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

AQUAFUN

Przykładowy pokój

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

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
2 km od Belek,
35 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

dla rodzin
os.

5

DELUXE ALL INCLUSIVE

24H

SUENO GOLF BELEK
Hotel w spokojnej okolicy w niedalekiej odległości od pola golfowego ucieszy miłośników tego sportu. Bardzo dobra oferta dla wszystkich,
którzy pragną spędzić aktywne wakacje i jednocześnie wypocząć relaksując się podczas zabiegów w centrum SPA.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 6 barów, room
service, pralnia, 2 sale konferencyjne, centrum
biznesowe, basen odkryty, basen kryty. Goście
hotelu Sueno Golf Belek mogą korzystać ze
wszystkich udogodnień hotelu Sueno Deluxe
Belek znajdującego się w odległości ok. 450 m.

POKOJE
W budynku. Wyposażone w klimatyzację
centralną, sejf, minibar, zestaw do parzenia
kawy i herbaty, łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ senior dla max 4 os.
∞ suity dla max 5 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych

PLAŻA
Ok. 400 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa z pomostem, 220 m długości. Odznaczona
certyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, materace i ręczniki, pawilony. Beach Bar.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 6 barów
Deluxe All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
oraz przekąski i późny posiłek, podwieczorek

∞ lokalne i wybrane importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe, świeżo
wyciskany sok pomarańczowy do śniadania
∞ pakiety dla nowożeńców
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ koszykówka, siatkówka, bilard, rzutki, golf
∞ animacje, dyskoteka, kino, lunapark
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ standardowe boisko do piłki nożnej
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw, lunapark, opiekunka
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

Przykładowy pokój

∞ DELUXE ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS
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Lokalizacja:
4 km od Kadriye, 6 km od Belek, 35 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

24H

AQUAFUN
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, międzynarodowa, rybna, dalekowschodnia, steakhouse,
międzynarodowa

PALOMA GRIDA
Wyjątkowy hotel dla wyjątkowych gości. Piaszczysta plaża, błękitna woda
oraz znakomity mikroklimat stworzony przez morze i gęste lasy piniowe
przyciągają rodziny. Place zabaw, aquapark i wiele udogodnień sportowych to tylko niektóre atrakcje przewidziane dla najmłodszych.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 1996 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 7 restauracji, 7 barów, room
service, pralnia, basen kryty, 4 baseny odkryte,
11 zjeżdżalni w aquaparku.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa,
250 m długości. Certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, ręczniki, pawilony. Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w 37 bungalowach
i w 17 willach. Wyposażone w klimatyzację

centralną, sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, TV, telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ superior dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ lake suity dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 6 à la carte, 7 barów
Luxury Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, podwieczorek
∞ gozleme i ayran, lody

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ koszykówka, aerobik, aqua aerobik, piłka wodna
∞ siatkówka plażowa, miniboisko do piłki nożnej
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa, tenis stołowy,
rzutki, szachy, bilard, minigolf, boccia
∞ animacje, muzyka na żywo, dyskoteka, kino
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ klub dla nastolatków w wieku 12-16 lat
∞ 2 place zabaw, kino, 3 brodziki, Fresh Park
∞ aquapark dla młodszych i starszych
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przykładowy pokój

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

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
1 km od Belek,
35 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

24H

AQUAFUN

CRYSTAL WATERWORLD
Nowoczesny obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży z krystalicznie lazurowym morzem. Hotel przyciąga turystów
imponującym aquaparkiem, bogatym programem animacyjnym oraz basenami specjalnie wydzielonymi dla najmłodszych.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r.
Na terenie hotelu: 7 restauracji, 11 barów,
room service, pralnia, sala konferencyjna,
basen kryty, 2 baseny odkryte, 7 zjeżdżalni
w aquaparku. Urozmaicony program
animacyjny oraz rozbudowane zaplecze
rekreacyjno-sportowe.

POKOJE
Zlokalizowane są w 13 budynkach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną,
sejf, minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ terrace dla max 2 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych
∞ rodzinne dla max 4 os.

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

WYŻYWIENIE
restauracja główna i 6 à la carte, 11 barów
Ultimate All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, podwieczorek, lody

∞ lokalne i wybrane importowane napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: turecka, włoska, latynoska,
dalekowschodnia, rybna, steak house
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, tenis stołowy, rzutki, minigolf
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ kort tenisowy, lekcje tenisa
∞ animacje, kino, dyskoteka, bilard, kręgle
∞ masaż, centrum SPA , salon piękności
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw, brodzik
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przykładowy pokój

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

Lokalizacja:
Bogazkent, 13 km od Serik,
50 km od lotniska w Antalyi.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

ULTRA ALL INCLUSIVE

24H

AQUAFUN

SHERWOOD DREAMS
Oferując solidną obsługę, duży wybór restauracji i barów, aquapark oraz
lunapark zadowoli nawet najbardziej wymagających Gości. Bogaty wachlarz animacji oraz rozbudowana infrastruktura sportowo-rozrywkowa
sprawia, że jest to idealne miejsce na wakacje z rodziną.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2011 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 6 barów, room
service, pralnia, sala konferencyjna, basen kryty,
3 odkryte, 10 zjeżdżalni w aquaparku oraz lunapark.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa,
200 m długości, Certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki i ręczniki. Beach Bar.
POKOJE
W budynku głównym. Wyposażone
w klimatyzację centralną, sejf, minibar, telefon,

TV, łazienkę, balkon lub balkon francuski.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ przystosowane dla osób
niepełnosprawnych dla max 2 os.
∞ large dla max 4 os.
∞ jacuzzi dla max 2 os.
∞ rodzinne connection dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 restauracje à la carte,
6 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, podwieczorek, lody

∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy
Restauracje à la carte: międzynarodowa, włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, bilard, kręgle
∞ kort tenisowy, minigolf, koszykówka, siatkówka
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ animacje, dyskoteka, kino
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż, jacuzzi
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w klubach dla
dzieci w wieku 5-17 lat
∞ 2 place zabaw, 2 brodziki,
∞ 5 zjeżdżalni wodnych, lunapark
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ opiekunka, łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

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

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Bogazkent, 15 km od Serik,
42 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 7 barów,
pralnia, sala konferencyjna, basen kryty, basen
odkryty, 9 zjeżdżalni wodnych, sejf w recepcji.

ULTRA ALL INCLUSIVE

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, z pomostem,
150 m długości, posiada certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, materace i ręczniki.

KIRMAN BELAZUR
Elegancki hotel położony przy pięknej plaży to wspaniała propozycja na
wakacje. Zjeżdżalnie wodne, minikluby dostosowane do wieku dzieci i młodzieży, programy animacyjne, duży wybór zajęć sportowo – rekreacyjnych
oraz urozmaicona kuchnia są niewątpliwymi atrakcjami tego hotelu.

POKOJE
Zlokalizowane są w 7 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację centralną, sejf, minibar, TV,
telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 à la carte, 7 barów
Ultra All Inclusive (10:00-02:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, podwieczorek
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, azjatycka,
śródziemnomorska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, masaż
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, bilard, kręgle
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ kort tenisowy, miniboisko do piłki nożnej
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA i talasoterapii
∞ sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 10 lat

Lokalizacja:
Bogazkent, 8 km od Belek,
40 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, 3 zjeżdżalnie wodne, 2 place zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ maxiklub dla dzieci w wieku 13-18 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

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

dorosłych

ULTRA ALL INCLUSIVE

24H

AQUAFUN

ADAM & EVE HOTELS
Nowoczesny kompleks położony na rozległej przestrzeni przy piaszczystej
plaży, niedaleko centrum Belek. Ten komfortowy obiekt świadczy usługi
na najwyższym poziomie. Hotel tylko dla dorosłych polecany dla młodych
ludzi, spragnionych wieczornych animacji i dobrej zabawy.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 8 restauracji, 8 barów,
room service, 9 sal konferencyjnych, pralnia,
5 basenów odkrytych, 4 zjeżdżalnie wodne.

Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, późne śniadanie,
przekąski, lody, podwieczorek, późny posiłek
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe,
świeżo wyciskany sok pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
∞ Restauracje à la carte: owoce morza,
turecka, restauracja serwująca afrodyzjaki,
międzynarodowa, sushi & teppanyaki,
jedzenie w ciemności, włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta z pomostem,
300 m długości, posiada certyfikat Błękitnej
Flagi. Parasole, leżaki, materace, ręczniki,
pawilony. Bar na plaży.

Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar,
zestaw do kawy i herbaty, łazienkę telefon, TV,
balkon lub taras w pokojach, taras w willach.
Typy pokoi:
∞ Design dla max 3 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.
∞ King Suity dla max 6 os.
∞ suity Design dla max 3 os.
∞ Honeymoon Design dla max 2 os.
∞ Adam Villa dla max 3 os.
∞ Eve Villa dla max 4 os.
∞ Presidential Villa dla max 6 os.

POKOJE
W budynku głównym i w 68 willach.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 7 restauracji à la carte, 8 barów

DODATKOWE INFORMACJE
∞ Hotel tylko dla dorosłych

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, jacuzzi, łaźnia turecka
∞ 4 korty tenisowe, lekcje tenisa, rzutki,
∞ squash, lekcje squasha, badminton,
∞ tenis stołowy, bilard, kręgle
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ dyskoteka, aerobik, animacje
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa

Przykładowy pokój

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

coralove lato

Lokalizacja:
Belek, 35 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

173

TURCJA | Belek

ULTRA ALL INCLUSIVE

AQUAFUN

24H

SENSITIVE PREMIUM RESORT
Zachęca do odwiedzin basenami ze zjeżdżalniami, miniklubem, który zapewnia najmłodszym zabawy i animacje. Bogactwo zabiegów SPA kusi
spragnionych wytchnienia i relaksu. Urozmaicona oferta Ultra All Inclusive
oraz ciekawy wachlarz zajęć rekreacyjnych to niewątpliwe zalety hotelu.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2016 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 5 barów, room
service, sala konferencyjna, pralnia, 2 baseny
odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne.
PLAŻA
400 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 150 m
długości. Parasole, leżaki, materace i ręczniki.
Beach Bar. Do plaży kursuje bus hotelowy.
POKOJE
W 5 budynkach. Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, minibar, TV, telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 à la carte, 5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, lody, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe, świeżo wyciskany sok pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: turecka, rybna, włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, bilard
∞ siatkówka plażowa, centrum SPA, masaż
∞ aerobik, animacje, dyskoteka

Przykładowy pokój

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

Lokalizacja:
ok. 5 km od Belek,
ok. 40 km od lotniska w Antalyi.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

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

TURCJA | Belek

Pokoje

dla rodzin
os.

6

ULTRA ALL INCLUSIVE

24H

MARITIM PINE BEACH
Raj na ziemi – położony na rozległym terenie, otoczony zielonym lasem,
cyprysami i drzewkami pomarańczowymi tuż przy piaszczystej plaży i turkusowym morzu. Do niewątpliwych zalet hotelu należy jego położenie niedaleko Belek, słynącego z pięknych i dobrze utrzymanych pól golfowych.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: Maritim 2003 r., Club 2001 r.
Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 10 barów, room
service, pralnia, 5 sal konferencyjnych, centrum
biznesowe, 3 baseny kryte i 4 odkryte, aquapark
z 8 zjeżdżalniami.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa
z pomostem oraz w formie platformy, 200 m
długości, certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole,
leżaki i ręczniki, pawilony.

AQUAFUN

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach i w 13 budynkach. Wyposażone w klimatyzację centralną,
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty,
łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ quadruple dla max 4 os.
∞ suity dla max 5 os,
∞ rodzinne club dla max 6 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
4 restauracje, 10 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, późne śniadanie,

przekąski, lody, podwieczorek, późny posiłek
∞ wybrane lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok z pomarańczy
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, śródziemnomorska, rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ 2 korty tenisowe, tenis stołowy, rzutki, szachy
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ dyskoteka, aerobik, animacje
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż, jacuzzi
∞ bilard, kino
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodzik i 2 zjeżdżalnie wodne, 3 place zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ menu dla dzieci i krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka
∞ możliwość wypożyczenia wózka

Przykładowy pokój

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

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
3 km do Belek,
38 km od lotniska

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych dostępnymi
pod adresem www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje pokoi,pozycje
płatne i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków oraz aktualne
ceny na www.wezyrholidays.pl
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LU D Z I E | H I S TO R I A | T R A DYC J A | Z A BY T K I | P R Z Y R O DA

Skąpane w słońcu nadmorskie uliczki, zapierające dech w piersiach zabytki, krystaliczne morze
otoczone z 3 stron wysokimi górami, gwarantującymi zachwycające widoki, tworzą niepowtarzalny klimat. Legenda o powstaniu miasta głosi, że król Pergamonu, Attalos II, polecił swoim
poddanym znaleźć raj na ziemi, i tak w 159 roku p.n.e. powstała Antalya.

Słoneczna stolica
Antalya jest stolicą Riwiery Tureckiej, w której prawie 300 dni w roku świeci słońce. Region
słynie z plantacji cytrusów, a symbolem miasta jest pomarańcz, dlatego na rondach w mieście
można spotkać wielkie pomarańczowe kule. To właśnie w Antalyi od 1963 roku odbywa się
Festiwal Filmowy Złota Pomarańcza (Altin Portakal Filim Festivali), który specjalizuje się
w kinie europejskim i azjatyckim.

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
l Wodospad

Düden i Kurşunlu
Konyaalti
l Żłobkowany minaret, który uważany jest za wizytówkę
Antalyi
l Keleci – historyczna część Antalyi
l Pozostałości starożytnych miast Aspendos i Perge
l Antalya Aquarium – niezwykły podwodny park
zoologiczny
l Minicity – czyli Park Miniatur z makietami
najważniejszych tureckich zabytków
l Plaża
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Pełne
wrażeń wakacje oko w oko
z historią

Na styku kultur
Dynamicznie rozwijająca się Antalya stała
się ważnym miastem z portem morskim
i międzynarodowym lotnikiem, oddalonym od centrum miasta o jedyne 12 km.
Połączenie zabytków z czasów rzymskich ze
wschodnią architekturą dodaje uroku historycznej części miasta. Wąskie uliczki, drewniane domy, stare meczety i sklepiki tworzą
niepowtarzalną atmosferę tego miejsca.
Wizytówką Antalyi jest Żłobiony Minaret
– Yivli Minare. Zbudowany przez seldżuckiego sułtana Alaedolina Keykobada I. Konstrukcja minaretu składa się z przekładanych
czerwonych cegieł i niebieskozielonych
fajansowych płytek, a wysokość minaretu
to 38 m. Godna uwagi jest również Wieża
Zegarowa oraz Tekeli Konaklari - dzielnica odrestaurowanych drewnianych domów
osmańskich, w których kiedyś mieszkali paszowie Antalyi.
W porcie tuż przy samym morzu stoi wieża Hidirlik Kulesi, która pierwotnie służyła
jako latarnia morska, a w II w. n.e. pełniła
funkcję ochronną. Na uwagę zasługuje również Brama Hadriana, która jest jednym
z ciekawszych zabytków z czasów rzymskich
(II w. p. n. e.). Została wybudowana ku pamięci wizyty władcy w Attalei. Brama składa się z trzech łuków tej samej wysokości
i czterech jońskich kolumn. Na fragmencie
starożytnej ulicy pod łukiem, zakrytej szybą
można zobaczyć ślady wyżłobień kół wozów

TURCJA

Kurort pachnący pomarańczami

ANTALYA
Antalya

ANTALYA

Konyaalti

Adalya Elite Lara
Barut Lara
Delphin Be Grand Resort
Concorde De Luxe Resort
Sherwood Breezes
Delphin Imperial

Morze Śródziemne

coralove lato

Trzy NAJ

WI-FI GRATIS

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

5

X

X

X

X

2-10

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

ZJEŻDŻALNIE

Najdłuższa, najpopularniejsza i najprzyjemniejsza plaża w Antalyi to Konyaalti Plaji.
Znajduje się we wschodniej części miasta.
Jej jedynym mankamentem jest kamieniste
podłoże. Najbliżej śródmieścia znajduje się
nieduża plaża Marmeli Banyo. Piaszczysta
plaża to Lara Plaji. Położona jest we wschodniej części miasta około 11 km od centrum.
W jej sąsiedztwie znajdziemy wiele luksusowych hoteli, do których turyści przybywają
na letni wypoczynek.

PRZY PLAŻY

starożytnych kupców i podróżnych kierujących się do Attalei.
Niedaleko Antalyi, w mieście Aspendos,
znajduje się najlepiej zachowany rzymski
teatr z 160 roku n.e., który słynie z bardzo
dobrej akustyki. W V wieku p.n.e. Aspendos
było bardzo ważnym miastem regionu,
w II wieku n.e. zostało zniszczone, a następnie odbudowane przez Rzymian, dlatego do
naszych czasów w mieście dotrwały starożytne zabytki.
Około 20 km od Antalyi znajdują się ruiny starożytnego miasta Perge, które było
w swoim czasie jednym z najpiękniejszych
miast Azji Mniejszej. Najlepiej zachowane
obiekty z dawnych czasów to teatr i stadion.

Jedną z wielu atrakcji miasta są wodospady
Düden i Kurşunlu. Warto zobaczyć również
park Karaalioglu, położony na wschód od
portu, gdzie rosną egzotyczne kwiaty oraz
palmy daktylowe. Stąd rozciąga się również
piękny widok na góry i Antalyę.

ALL INCLUSIVE

Agnieszka

Uroki krajobrazu

STANDARD

„...Wakacje
w Antalyi to
gorące dni, pełne
wrażeń, nowych
znajomości,
szaleństwa...
I choć tych
gorących dni
spędziliśmy tu
tylko kilka, to ich
wspomnienia
grzeją nas cały
rok...”

LISTA HOTELI – ANTALYA
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CONCORDE DE LUXE RESORT

179

BARUT LARA

5

X

X

X

X

2-13

180

ADALYA ELITE LARA

5

X

X

X

X
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SHERWOOD BREEZES

5

X

X

X

X

2-12

182

DELPHIN IMPERIAL

5

X

X

X

X

2-7

183

DELPHIN BE GRAND RESORT

5

X

X

X

X

2-7
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dla rodzin
os.

5

DELUXE ALL INCLUSIVE

24H

CONCORDE DE LUXE RESORT
Rozległy kompleks zachwyca swych Gości za sprawą futurystycznego wyglądu dachu w kształcie samolotu. Z hotelowych pokoi rozciąga się piękny
widok na szeroką plażę i morze. Hotel oferuje bogate centrum SPA, przestronne pokoje dla rodzin z dziećmi i całodobowe wyżywienie.

AQUAFUN
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne i wybrane importowane
napoje bezalkoholowe i alkoholowe,
soki ze świeżych owoców
Restauracje à la carte: włoska, azjatycka,
turecka, rybna, BBQ, steak house
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2005 r.
Na terenie hotelu: 7 restauracji, 8 barów,
room service, sejf w recepcji, pralnia, 8 sal
konferencyjnych, 4 zjeżdżalnie wodne, 4 baseny
odkryte, basen kryty. Urozmaicony program
animacyjny oraz rozbudowane zaplecze
rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.

POKOJE
W budynku. Wyposażone w klimatyzację centralną, TV, telefon, sejf, minibar, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dublex dla max 4 os.
∞ suity rodzinne dla max 5 os.
∞ suity dla max 3 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, minigolf, szachy
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej, badminton
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa, kręgle, bilard
∞ dyskoteka, centrum SPA, masaż, jacuzzi
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysta,
180 m długości, posiada certyfikat Błękitnej
Flagi. Parasole, leżaki, materace, ręczniki,
pawilony.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 6 à la carte, 8 barów
Deluxe All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja, późny posiłek

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 6-12 lat
∞ 2 place zabaw, 2 brodziki, opiekunka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej

Przykładowy pokój

∞ DELUXE ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 10 lat

Lokalizacja:
Lara,
16 km od Antalyi,
10 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

5

ULTRA ALL INCLUSIVE

24H

AQUAFUN

BARUT LARA
Należący do znanej sieci hotel poszczycić się może pięknem ogrodów oraz
zapleczem gwarantującym wypoczynek. Śródziemnomorskie wakacje
w bliskiej odległości do miasta i lotniska, niepowtarzalny design oraz harmonia architektury, przyrody i morza.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 9 restauracji, 5 barów, 4 sale
konferencyjne, room service, pralnia, basen
kryty, 4 baseny odkryte, 5 zjeżdżalni wodnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa,
170 m długości, posiada certyfikat Błękitnej
Flagi. Parasole, leżaki, materace, ręczniki,
pawilony. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku i 5 aneksach.

TURCJA
TURCJA || Antalya
Antalya

Pokoje

dla rodzin
os.

Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar,
zestaw do parzenia kawy i herbaty, łazienkę,
telefon, TV, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
∞ deluxe dla max 3 os.
∞ suity dla max 5 os.
∞ rezydencje dla max 3 os.
∞ suity rodzinne dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 8 à la carte, 5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,

∞ kolacja oraz późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskane soki z owoców
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, owoce morza,
śródziemnomorska, 2 międzynarodowe,
barbecue, włoska, chińska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, salon piękności
∞ centrum SPA i talasoterapii, masaż, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, bilard
∞ 3 korty tenisowe, squash, badminton
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej, minigolf
∞ aerobik, animacje, dyskoteka, kino
∞ lekcje tenisa, sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne, plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

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

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Antalya - Lara, 17 km
od centrum Antalyi, 13 km
od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

Lunapark

ULTRA ALL INCLUSIVE

AQUAFUN

24H

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2016 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 6 barów, sala
konferencyjna, room service, pralnia, basen kryty,
4 baseny odkryte, aquapark z 8 zjeżdżalniami.

ADALYA ELITE LARA
Komfortowy i nowoczesny obiekt, który oferuje usługi na wysokim poziomie. Otoczony pięknym ogrodem jest doskonałym miejscem na wakacyjny
relaks dla całej rodziny. Hotel przyciąga uwagę licznymi zjeżdżalniami, które
zdecydowanie uświetnią wakacje.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta z pomostem,
150 m długości. Certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, materace i ręczniki, pawilony.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku. Wyposażone
w klimatyzację, sejf, minibar, zestaw do parzenia
kawy i herbaty, telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 5 à la carte, 6 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, włoska,
meksykańska, dalekowschodnia, rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ kort tenisowy, badminton, rzutki, bilard, kręgle
∞ centrum SPA, salon piękności, masaż
∞ animacje, dyskoteka, lunapark,

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Kundu, ok. 15 km od Antalyi,
ok. 10 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne, plac zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

TURCJA
TURCJA || Antalya
Antalya

ULTRA ALL INCLUSIVE

24H

AQUAFUN

SHERWOOD BREEZES
Nowoczesny obiekt stworzony na wakacje dla rodzin z dziećmi. Zielony
ogród, plac zabaw, piaszczysta plaża, kolorowy aquapark sprawi, że najmłodsi i rodzice będą zachwyceni. Szczęścia dopełnią wyszukane smaki
i zapachy wybornych dań serwowanych w hotelowych restauracjach.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 11 barów,
room service, 6 sal konferencyjnych, sejf
w recepcji, pralnia, basen kryty, 5 basenów
odkrytych, 10 zjeżdżalni wodnych w aquaparku.
Urozmaicony program animacyjny oraz
rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe
dla osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 160 m długości, odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, ręczniki pawilony. Beach Bar.

POKOJE
W 2 budynkach. Wyposażone w klimatyzację
centralną, sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, łazienkę, telefon, TV, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
∞ rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 à la carte, 11 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja oraz późny posiłek,
przekąski, podwieczorek, lody

∞ lokalne oraz wybrane importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe, świeżo
wyciskany sok pomarańczowy do śniadania
Restauracje à la carte: turecka, włoska, mongolska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ kort tenisowy, tenis stołowy, rzutki,
szachy, minigolf, bule, łucznictwo
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ lekcje tenisa, bilard, kręgle
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 5-12 lat
∞ plac zabaw, 3 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

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

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Antalya - Lara, 18 km
od centrum Antalyi, 14 km
od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

dla rodzin
os.

6

Lunapark

ULTRA ALL INCLUSIVE

24H

AQUAFUN

DELPHIN IMPERIAL
Hotel charakteryzujący się niespotykanym stylem architektonicznym
– widoczny w całym hotelu bizantyjski styl. Niewielka odległość od lotniska, bliskość plaży, rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe oraz
wyborna kuchnia to jedne z licznych atrakcji tego obiektu.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2012 r.
Na terenie hotelu: 9 restauracji, 6 barów, room
service, pralnia, 5 sal konferencyjnych, basen kryty
i 3 odkryte, 8 zjeżdżalni w aquaparku oraz lunapark.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa,
200 m długości, certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole,
materace, leżaki, ręczniki, pawilony. Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf,

minibar, TV, telefon, łazienkę,
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ superior dla max 4 os.
∞ suity dla max 4 os.
∞ typu connection dla max 5 os.
∞ lagoon dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 8 à la carte, 6 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek

∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: meksykańska,
dalekowschodnia, grecka, włoska, francuska,
mięsna, turecka, rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, kort tenisowy,
siatkówka plażowa, badminton
∞ aerobik, animacje, kino, lunapark, dyskoteka
∞ muzyka na żywo, pokój gier
∞ centrum SPA, salon piękności, masaż, jacuzzi
∞ lekcje tenisa, bilard, kręgle, cymbergaj
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat, 2 place zabaw, 2 brodziki,
3 zjeżdżalnie wodne, lunapark z karuzelami
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ minidisco

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 7 lat

Lokalizacja:
Antalya-Lara,
15 km od centrum Antalyi,
10 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

5

Lunapark

ULTRA ALL INCLUSIVE

24H

DELPHIN BE GRAND RESORT
Pięciogwiazdkowy kompleks położony w zadbanym ogrodzie, nad błękitnym morzem oferuje atrakcyjny program animacyjny oraz bogatą ofertę
sportowo-rekreacyjną. Smakosze mają okazję skosztować wyśmienitych
dań, a spragnieni relaksu odnajdą spokój w hotelowym SPA.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 8 restauracji, 12 barów,
room service, pralnia, 5 sal konferencyjnych,
basen kryty, 6 basenów odkrytych, aquapark
z 9 zjeżdżalniami, leniwa rzeka.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa,
200 m długości, odznaczona certyfikatem
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, materace,
ręczniki. Pawilony na plaży. Beach Bar.

AQUAFUN

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku . Wyposażone
w klimatyzację centralną, sejf, minibar, zestaw
do parzenia kawy i herbaty, łazienkę, telefon,
TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ be trendy dla max 4 os.
∞ be large dla max 4 os.
∞ be romantic dla max 2 os.
∞ be family dla max 5 os.
∞ be suite dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja gówna, 7 à la carte, 12 barów

TURCJA
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Pokoje

dla rodzin
os.

Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ późny posiłek, soki ze świeżych pomarańczy
∞ wybrane importowane i lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: meksykańska, dalekowschodnia, grecka, rybna, mięsna, turecka, włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ siatkówka plażowa, aerobik
∞ rzutki, szachy, tenis stołowy, kręgle, bilard
∞ 6 kortów tenisowych, lekcje tenisa
∞ animacje, dyskoteka, kino, pokój gier
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, 7 zjeżdżalni wodnych
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw, lunapark
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ kącik do przygotowywania
posiłków dla niemowląt
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

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

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 7 lat

Lokalizacja:
Antalya - Lara,
18 km od centrum Antalyi,
8 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

LU D Z I E | H I S TO R I A | T R A DYC J A | Z A BY T K I | P R Z Y R O DA

Za lasami, za górami, w pięknej zielonej krainie leży najsłynniejszy z tureckich kurortów Riwiery
Tureckiej – Kemer. Ta bajeczna miejscowość oddalona jedynie 55 km na południowy zachód
od Antalyi, leżą wprost u podnóża majestatycznych gór Taurus. Dawniej była to mała wioska
rybacka, która z czasem przekształciła się w nowoczesne centrum turystyczne z rozbudowaną bazą hotelową położoną wzdłuż wybrzeża, dzięki czemu stwarza doskonałe warunki dla
aktywnego wypoczynku. A w pełni wyposażony port w mieście Kemer to wymarzone miejsce
dla miłośników żeglarstwa. Nadmorska promenada, jak i uliczki Kemer pełne są restauracji,
barów i butików z pamiątkami.
Krystalicznie czyste morze, w którym szaleć będą wszyscy koneserzy sportów wodnych, ciągnące się kilometrami bujne piniowe lasy, cytrusowe gaje oraz bliskość gór sprawiają, iż jest
to jeden z najczęściej wybieranych przez turystów regionów turystycznych w tej części Morza
Śródziemnego.

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
l Chimera

– języki ognia wynurzające się spod ziemi
widoki
l Legendarne Bycze Góry
l Przejrzyste, wręcz turkusowe morze
l Zatopione Miasto Kekova
l Ruiny starożytnego miasta Olympos
l Słynne dyskoteki Arena i Inferno
l Niezapomniane

184

Na szczycie góry

Góra Tahtali to najwyższe wzniesienie w tej
części Turcji, która pięknie dopełnia tutejszy krajobraz. Na jej szczyt można dostać
się kolejką linową mogącą pomieścić aż 80
osób. Możliwość podziwiania zapierających
dech w piersiach widoków na morze, góry
i park narodowy Olympos Beydaglan Millia Park wprost z tarasu widokowego na
szczycie góry, będą wręcz niezapomnianym
przeżyciem.

Światło Księżyca
Plaże w regionie Kemer wyróżnione są certyfikatem Błękitnej Flagi. Za najbardziej urokliwą uważana jest plaża Moonlight, którą
wyróżnia jasny piasek. Jest ona perłą w koronie „kemerskich plaż”. Na plaży można podziwiać malownicze widoki, dlatego uważana jest za idealne miejsce na romantyczne
spacery w blasku zachodzącego słońca.

Wakacje z widokiem
na morze i góry
Prowadząca przez sosnowe i piniowe lasy droga z Antalyi do Kemer mijamy miejscowość
Beldibi, która słynie ze wspaniałych cytrusowych gajów, zielonych lasów oraz czystej, kamienistej plaży. W Goynuk wybrzeże usiane
jest licznymi zatoczkami i jaskiniami. Piękno
tutejszej przyrody, gdzie obok palm rosną
kaktusy i drzewa piniowe, robi ogromne wra-

TURCJA

Wakacje z widokiem na góry Taurus

Beldibi

KEMER

Champion Holiday Village

●● Nirvana Lagoon
●● Rixos Sungate
●● Ulusoy Kemer Holiday Club
Otium Hotel Life

Göynük

Sherwood Greenwood Resort

●● Garden Resort Bergamot
Kemer

ze Ś
ródz
i

Kiriș
●● Simena Sun Club

Mor

●● Rixos Premium Tekirova
Tekirova

emn

●● Maxx Royal Kemer

Residence Rivero

Camyuva

e

Sherwood Exclusive Kemer

Iko Melisa Garden

●● Gural Premier Tekirova
●● Amara Dolce Vita

„...Kemer jest magiczne, niezwykłe, czarujące i…
wciągające! Jest tam wszystko o czym człowiek
może sobie tylko zamarzyć, aby się zrelaksować
i poleniuchować...”

Oddech podziemnego
potwora
Na południowy wschód od Kemer znajdują się ruiny starożytnego miasta Olympos,
gdzie spotkacie ruiny łaźni rzymskich i murów obronnych oraz zarośnięte lasem ruiny
budynków mieszkalnych i świątyń. Osobliwością tego miejsca jest zjawisko o greckiej nazwie Chimera i tureckiej Yanas. Jest
to płonący gaz, ulatujący z głębin ziemi.
Homer w „Iliadzie” pisał, iż jest to oddech
podziemnego potwora o głowie lwa, ciele
kozy i smoczym ogonie. Miejscami godnymi
zwiedzenia są również ruiny starożytnych
miast: Phaselis, gdzie zachował się antyczny akwedukt i teatr, Finike, Myra z licznymi
pozostałościami antycznych budowli oraz
zatopiona po trzęsieniu ziemi Kekova, którą
można podziwiać jedynie z pokładu łódki,
ponieważ nurkowanie jest tam zabronione.

coralove lato

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

WI-FI GRATIS

ZJEŻDŻALNIE

PRZY PLAŻY

STANDARD

żenie na wszystkich turystach. Kiris to pięknie
położona miejscowość wypoczynkowa, gdzie
po dniu spędzonym na plaży, można wybrać
się do jednej z tutejszych restauracji. Piękny
krajobraz regionu Kemer stanowi doskonałe
tło wakacyjnego wypoczynku.

ALL INCLUSIVE

Arleta

LISTA HOTELI – KEMER
186

OTIUM HOTEL LIFE

5

X

X

X

X

2-12

190

MAXX ROYAL KEMER

5

X

X

X

X

2-12

191

GURAL PREMIER TEKIROVA

5

X

X

X

X

2-13

192

RIXOS SUNGATE

5

X

X

X

X

2-12

193

RIXOS PREMIUM TEKIROVA

5

X

X

X

X

2-12

194

SHERWOOD EXCLUSIVE KEMER

5

X

X

X

X

2-12

196

SHERWOOD GREENWOOD RESORT

5

X

X

X

2-12

198

AMARA DOLCE VITA

5

X

X

X

X

2-13

199

NIRVANA LAGOON

5

X

X

X

X

2-12

X

2-13

200

ULUSOY KEMER HOLIDAY CLUB

5

X

X

X

201

CHAMPION HOLIDAY VILLAGE

5HV

X

X

X

202

GARDEN RESORT BERGAMOT

4

X

X

X

2-12

203

SIMENA SUN CLUB

5

X

X

X

X

2-12

204

RESIDENCE RIVERO

4

X

X

X

2-8

205

IKO MELISA GARDEN

3

X

X

X

2-7

2-7
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TURCJA | Kemer

TYLKO

U NAS
DZIECKO
do

12 lat

pobyt w hotelu

GRATIS

POLSKIE
ANIMACJE
AQUAFUN

186

24H

OTIUM HOTEL LIFE

TURCJA | Kemer

ULTRA ALL INCLUSIVE

Położony u podnóża gór Taurus, przy piaszczystej plaży oznaczonej certyfikatem Błękitnej Flagi, wzbogacił swoją ofertę o koncept Coral Club
z szeroką gamą atrakcji dla wszystkich grup wiekowych. Niezwykle urozmaicony program animacyjny, w tym ciekawe wieczory tematyczne oraz
zaplecze sportowe pod okiem wyspecjalizowanych trenerów i animatorów, zachęca do aktywnego stylu urlopowania.
Bogaty program Ultra All Inclusive dostępny 24h/7 został bardzo rozbudowany pod względem dzieci i dorosłych. Podczas gdy pociechy spędzą
szczęśliwe chwile w miniklubie z polskim animatorem, rodzice mogą odpocząć przy basenie relaksacyjnym, sportowym lub w trakcie zabiegów
w bogato wyposażonym centrum SPA. Ten komfortowy obiekt otoczony
sosnowym lasem jest idealnym miejscem na wakacje dla par, grupy przyjaciół, jak i dla rodzin z nastolatkami.
∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
1 km od Goynuk, 7 km od
Kemer, 45 km od lotniska.
Hotel usytuowany na
powierzchni 35 000 m2.

SPRAWDŹ
CENĘ
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OTIUM HOTEL LIFE
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1992 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 4 bary, room
service, 3 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne,
pralnia, 2 sale konferencyjne, .
Urozmaicony program animacyjny dla dzieci
i dorosłych, polskojęzyczny animator dla dzieci
oraz duży wybór zajęć rekreacyjno-sportowych
dla osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-żwirowa, 180 m długości, odznaczona

Przykładowy pokój

188

certyfikatem Błękitnej Flagi. Wspólne zadaszenie
z materiału, leżaki, materace, ręczniki plażowe,
pawilony. Bar na plaży. Wydzielona część plaży
dla Gości 16+.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym
i w 11 bungalowach. Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, minibar, zestaw do parzenia
kawy i herbaty, TV, telefon, łazienkę, balkon lub
taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ child friendly dla max 4 os.
∞ junior suity superior dla max 4 os.
∞ junior suity dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.
∞ bungalow dla max 3 os.

Przykładowy pokój

∞ rodzinne bungalow dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 restauracje à la carte,
4 bary
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie,
∞ obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, późny posiłek
∞ lody
∞ lokalne i wybrane importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ w każdym tygodniu 3 wieczory tematyczne
∞ pakiety dla nowożeńców, urodzinowe
i dla Gości powracających
Restauracje à la carte:
∞ śródziemnomorska
∞ kebab

DZIECKO
do

12 lat

GRATIS

TURCJA | Kemer

pobyt w hotelu

Mnóstwo przestrzeni i możliwości
spędzania czasu, w hotelu
i poza nim!

ZAPRASZAMY DO CORAL CLUB!
Coral Club to koncept specjalnie zaprojektowany, aby spełniać marzenia o idealnych
wakacjach. Program skoncentrowany jest na potrzebach Gości w każdej grupie
wiekowej: niemowląt, dzieci, nastolatków, rodzin, singli, par. Jego filozofia
opiera się na czterech hasłach:
∞ Poczuj różnicę - projekt szanuje naturę, chroni ekosystemy oraz stosuje procedury
recyklingu i upcyklingu. Żyjąc w harmonii z przyrodą, pozwala w pełni
zrelaksować się podczas urlopu, wypoczywając na plaży odznaczonej certyfikatem
Błękitnej Flagi.
∞ Przeżyj różnicę - świat, w którym dzieci uczą się podczas zabawy pod okiem
wykwalifikowanej opieki. Priorytetem tej idei jest pozwolenie dzieciom na rozwój
poprzez odkrywanie, kreatywną zabawę, rozrywkę, sport w sposób dostosowany
do wieku.
∞ Ciesz się różnicą - energiczne, aktywne spędzanie wakacji. Morze, słońce,
konkursy, występy artystów w ciągu dnia oraz imprezy tematyczne w nocy
wypełnią po brzegi urlop świetną zabawą.
∞ Zasmakuj różnicy - Goście spotykają się z kulinarnymi prezentacjami o każdej
porze dnia. Program przewiduje indywidualne potrawy, napoje uwzględniające
zróżnicowane preferencje oraz diety.

POLSKIE
ANIMACJE
AQUAFUN

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Wi-Fi na plaży bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ gimnastyka w wodzie
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, szachy, rzutki, tryktrak
∞ koszykówka
∞ siatkówka plażowa
∞ piłka wodna
∞ 2 korty tenisowe
∞ interaktywne quizy, gry rodzinne, kino
∞ specjalne eventy w ciągu tygodnia
∞ animacje przy basenie i na plaży, wieczorne
przedstawienia, muzyka na żywo
∞ dyskoteka
∞ salon piękności
∞ centrum SPA, masaż
∞ bilard, cymbergaj
∞ szeroki wybór sportów wodnych na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla
dzieci od 16.06. do 16.09
∞ zajęcia w klubach dla dzieci w wieku 4-6,
7-12 oraz 12-16 lat m.in.: zajęcia plastyczne,
gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe,
nauka języków obcych, pilates, joga dla
dzieci, imprezy tematyczne: dzień ziemi,
dzień wody, zabawa w piratów, minidisco,
przedstawienia z udziałem dzieci
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie miniklubu tylko
pod opieką rodzica/opiekuna
∞ minirestauracja i lody dla dzieci w miniklubie
∞ 2 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne
∞ kryty plac zabaw, zadaszona piaskownica
i ręczniki dla dzieci na plaży
∞ tematyczne animacje dla dzieci
∞ menu dla dzieci w restauracji głównej
∞ krzesełka i specjalne stoliki
dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ wanienka i nocnik
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ pralnia dla dzieci
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych dostępnymi
pod adresem www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje pokoi, pozycje
płatne i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków oraz aktualne
ceny na www.wezyrholidays.pl

coralove lato
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Pokoje

dla rodzin
os.

14

MAXX ALL INCLUSIVE

24H

MAXX ROYAL KEMER
W tym wyjątkowym miejscu zebrano światowej sławy kucharzy i barmanów i stworzono unikalne zaplecze gastronomiczne, oferujące wyjątkowe przeżycia kulinarne. Hotel oferuje najmłodszym Gościom fantastyczny
świat marzeń pod okiem doświadczonych pracowników i animatorów.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room
service, pralnia, basen kryty, 3 baseny odkryte,
6 sal konferencyjnych, aquapark.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa
z pomostem, 800 m długości, Certyfikat
Błękitnej Flagi. 2 prywatne zatoki. Parasole,
leżaki, materace, ręczniki pawilony.
Wydzielona część plaży dla dzieci.

AQUAFUN

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym,
w budynku Residence, w budynkach Lagoon
i w 15 willach. Wyposażone w klimatyzację
centralną, sejf, minibar, łazienkę, TV, telefon,
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ suity dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.
∞ suity duplex dla max 6 os.
∞ Royal Beach dla max 14 os.
WYŻYWIENIE
4 restauracje, restauracje à la carte, 10 barów
Maxx All Inclusive (24h)

∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, późny posiłek
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe,
świeżo wyciskane soki
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Beach Night Club & Sushi
Bar, Steak House, Azure Mexican
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ tenis stołowy, 4 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ rzutki, bilard, sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w klubach dla
dzieci w wieku 4-17 lat
∞ 2 place zabaw, 2 brodziki
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przykładowy pokój

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

Lokalizacja:
Kiris, 6 km od Kemer,
50 km od Antalyi,
60 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

dla rodzin
os.
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AQUAFUN

PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE

24H

GURAL PREMIER TEKIROVA
Elegancki, malowniczo usytuowany wśród sosnowego lasu, przy długiej,
piaszczysto-żwirowej plaży. Bajkowa sceneria tego hotelu pozwala na
pełen relaks a zabawa w imponującym parku wodnym ze zjeżdżalniami
sprawia wiele frajdy i dostarcza niezapomnianych wrażeń.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2010 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 13 barów,
cukiernia, 4 sale konferencyjne, room service,
sejf w recepcji, pralnia, 5 basenów odkrytych,
aquapark z 26 zjeżdżalniami (9 zjeżdżalni dla
dorosłych).
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa,
500 m długości, posiada certyfikat Błękitnej
Flagi. Parasole, leżaki, materace, ręczniki,
pawilony. Bar na plaży.

POKOJE
W 9 budynkach Konak i w 15 budynkach Pool
House. Wyposażone w klimatyzację centralną,
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty,
łazienkę, telefon, TV, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ deluxe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.
∞ deluxe pool dla max 4 os.
∞ suity superior pool dla max 4 os.
∞ suity dla max 8 os.
∞ wille superior dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 à la carte, 13 barów, cukiernia

Premier Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskane soki z owoców
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, włoska,
śródziemnomorska, azjatycka
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, bilard, cymbergaj,
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ minigolf, miniboisko do piłki nożnej
∞ aerobik, animacje, dyskoteka, kino
∞ 13 kortów tenisowych, sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ duży zacieniony plac zabaw: zjeżdżalnie, huśtawki, małpi gaj
∞ basen z aquaparkiem (17 zjeżdżalni) dla
dzieci oraz duży aquapark dla nastolatków
∞ restauracja w miniklubie, możliwość
przygotowania posiłków dla najmłodszych
∞ sypialnia dla maluchów
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ 3 korty tenisowe
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przykładowy pokój

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

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Tekirova, 17 km od Kemer,
75 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych dostępnymi
pod adresem www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje pokoi, pozycje
płatne i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków oraz aktualne
ceny na www.wezyrholidays.pl
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7

ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE

24H

RIXOS SUNGATE

AQUAFUN

Wprost stworzony dla rodzin z dziećmi. Liczne atrakcje zapewnią rozrywkę
i komfortowy wypoczynek wśród bujnej roślinności śródziemnomorskiej.
Na spragnionych wodnych kąpieli czeka park wodny ze zjeżdżalniami, baseny i sporty wodne na plaży.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony 2012 r.
Na terenie hotelu: 10 restauracji, 17 barów, room
service, pralnia, 8 sal konferencyjnych, 10 basenów
odkrytych, 11 zjeżdżalni w aquaparku.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-żwirowa z kamienistym zejściem do morza,
720 m długości. Parasole, leżaki, materace
i ręczniki. Beach Bar.
POKOJE
W 4 budynkach i 27 willach. Wyposażone

w klimatyzację centralną, menu poduszkowe,
sejf, minibar, łazienkę, telefon, TV, balkon lub
taras lub balkon francuski.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.
∞ suity dla max 6 os.
∞ suity rodzinne dla 7 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
2 restauracje główne i 7 à la carte, restauracja
„Exclusive Club”, 17 barów
All Exclusive All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,

Przykładowy pokój

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

194
192

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Kiris, 6 km od Kemer,
50 km od Antalyi,
60 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



późny posiłek, przekąski, podwieczorek lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ soki ze świeżych owoców
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: włoska, meksykańska,
turecko-grecka, owoce morza, japońska,
chińska, teppanyaki, VIP
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ badminton, miniboisko do piłki nożnej, minigolf
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, szachy, kręgle
∞ tyrolka
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ 5 kortów tenisowych, lekcje tenisa
∞ animacje, dyskoteka, kino
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w klubach dla
dzieci w wieku 4-17 lat
∞ 2 place zabaw, 2 brodziki
∞ aquapark dla młodszych i starszych
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka

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

TURCJA | Kemer

ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE

24H

AQUAFUN

RIXOS PREMIUM TEKIROVA
Zachwycające miejsce, gdzie błękit morza i głęboka zieleń piniowego
lasu porastającego góry Taurus wydobywa niebywałe piękno nadmorskiego kurortu. Dla najmłodszych gości przewidziano program animacyjny, a dorośli ucieszą się możliwością skorzystania z relaksu w SPA.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 7 restauracji, 9 barów,
7 sal konferencyjnych, sejf w recepcji, pralnia,
9 basenów odkrytych, basen kryty, 15 zjeżdżalni
w aquaparku.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa,
550 m długości, Certyfikat Błękitnej Flagi. Leżaki,
parasole, materace i ręczniki, pawilony.
POKOJE
W budynku głównym, w aneksie, 94 budynkach

Garden, 30 willach. Wyposażone w klimatyzację
centralną, TV, telefon, sejf, minibar, zestaw
do parzenia kawy i herbaty, łazienkę, balkon
francuski, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ suity deluxe dla max 3 os.
∞ deluxe dla max 3 os.
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ suity rodzinne dla max 4 os.
∞ suity pool dla max 3 os.
∞ wille dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 6 à la carte, 9 barów
All Exclusive All Inclusive (24h)

∞ śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: włoska, turecka, dalekowschodnia, rybna, amerykańska, międzynarodowa
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, aerobik w wodzie, joga,
pilates, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, bilard, cymbergaj
∞ 3 korty tenisowe, lekcje tenisa, kręgle
∞ kino, miniboisko do piłki nożnej
∞ badminton, koszykówka, siatkówka plażowa
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ animacje, dyskoteka, sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w klubach dla
dzieci w wieku od 4 do 17 lat
∞ plac zabaw, Adventure Park
∞ kino, restauracja dla dzieci, brodzik
∞ aquapark dla młodszych i starszych
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka, możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

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

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
2 km od Tekirova, 19 km
od Kemer, 76 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

195
193

TURCJA | Kemer

POLSKIE
ANIMACJE
AQUAFUN

Przykładowy pokój

196
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24H
TURCJA | Kemer

ULTRA ALL INCLUSIVE

SHERWOOD EXCLUSIVE KEMER
DZIECKO
do

12 lat

pobyt w hotelu

Luksusowy i nowoczesny hotel położony w cichej okolicy tuż nad turkusowym morzem w otoczeniu zielonego lasu piniowego. Dzieci spędzą
radosne chwile w miniklubie z polskimi animacjami, na minidisco lub na
basenie ze zjeżdżalniami. Wymarzony hotel na udane rodzinne wakacje.

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

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 7 barów,
room service, 6 sal konferencyjnych, pralnia,
10 basenów odkrytych, aquapark (10 zjeżdżalni).
Polskojęzyczny animator dla dzieci.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 350 m długości, certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, materace, ręczniki, pawilony.
POKOJE
Zlokalizowane są w 45 bungalowach.
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf,
minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ deluxe dla max 4 os.
∞ lagoon dla max 3 os.
∞ superior lagoon dla max 4 os.
∞ suity rodzinne dla max 4 os.
∞ swim up dla max 2 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 4 à la carte, 7 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok z pomarańczy
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych dostępnymi
pod adresem www.wezyrholidays.pl

coralove lato

Lokalizacja:
Goynuk, 9 km od Kemer,
45 km od Antalyi, 55 km
od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, włoska, dalekowschodnia, rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, boccia, bilard
∞ miniboisko do piłki nożnej, 2 korty tenisowe
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ animacje, dyskoteka, aerobik, stretching
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż, jacuzzi
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci
od 16.06. do 16.09.2018
∞ wykwalifikowane opiekunki i animatorki zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci w wieku
4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne, gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe, przedstawienia z udziałem dzieci, minidisco
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na terenie
miniklubu tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ animacje i zajęcia w klubie dla nastolatków w wieku 13-17 lat
∞ zadaszony plac zabaw: zjeżdżalnie, huśtawki
∞ brodzik z 3 zjeżdżalniami dla dzieci oraz
duży aquapark dla nastolatków
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje pokoi, pozycje
płatne i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków oraz aktualne
ceny na www.wezyrholidays.pl
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TURCJA | Kemer

AQUAFUN

Przykładowy pokój
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SHERWOOD
GREENWOOD RESORT

TURCJA | Kemer

ALL INCLUSIVE

Hotel położony w cichej okolicy niedaleko turkusowego morza, otoczony
zielonym lasem piniowym zachwyca malowniczymi widokami. Wyszukane menu zadowoli wymagające podniebienia, zaś kreatywne animacje
wprowadzą gości w atmosferę rozrywki i zabawy.
∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

SPRAWDŹ
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 5 barów,
sala konferencyjna, room service, pralnia,
basen kryty, basen odkryty, 4 zjeżdżalnie.

∞ późny posiłek
∞ przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte:
∞ włoska

PLAŻA
180 m od hotelu, prywatna, piaszczystożwirowa, 75 m długości, odznaczona
certyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole,
leżaki, materace, ręczniki.

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym, aneksie
i w 9 bungalowach. Wyposażone w klimatyzację
centralną, sejf, minibar, telefon, TV, łazienkę,
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ large dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ z łózkiem piętrowym dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych

coralove lato

Lokalizacja:
Goyunk, 9 km od centrum
Kemer, 55 km od lotniska
w Antalyi.

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

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte,
5 barów
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie
∞ obiad, kolacja

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, 2 zjeżdzalnie wodne
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 5-12 lat
∞ opiekunka, łóżeczko dla dziecka do lat 2
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ plac zabaw

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

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

ULTRA ALL INCLUSIVE

AQUAFUN

24H

AMARA DOLCE VITA
Luksusowy hotel położony tuż nad morzem, w malowniczej miejscowości
Tekirova słynącej z najpiękniejszych plaż na wybrzeżu. Hotel dysponuje kortami tenisowymi, siłownią, boiskami a także zapleczem odnowy biologicznej. Dopełnieniem udanych wakacji będzie całodobowe Ultra AII Inclusive.
HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 10 restauracji, 10 barów,
room service, centrum biznesowe, 9 sal konferencyjnych, pralnia, 5 basenów odkrytych,
4 zjeżdżalnie wodne, 2 baseny kryte.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, z pomostem, 630 m długości, certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, ręczniki, pawilony. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilkunastu budynkach.
Wyposażone w klimatyzację centralną, TV,

telefon, sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe club dla max 4 os.
∞ deluxe dla max 3 os.,
∞ suity rodzinne
∞ deluxe dla max 4 os.
∞ junior suity deluxe dla max 3 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 9 à la carte, VIP lounge
10 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, późne śniadanie,
późny posiłek, przekąski, lody

∞ wybrane importowane i lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: śródziemnomorska, molekularna, steak house, włoska, owoce morza, dalekowschodnia, grecka, meksykańska, turecka,
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, minigolf, łucznictwo
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ 8 kortów tenisowych
∞ animacje, dyskoteka
∞ centrum SPA, masaż, jacuzzi, salon piękności
∞ kręgle, bilard profesjonalny
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe
∞ jazda konna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ klub dla nastolatków w wieku 13-16 lat
∞ 2 place zabaw, minidisco, minikino dla dzieci
∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ niania elektroniczna, opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Tekirova, 18 km od Kemer,
75 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

TURCJA | Kemer

Pokoje

dla rodzin
os.

8

PRIVILEGED LIFE

24H

AQUAFUN

NIRVANA LAGOON
Z pięknymi widokami na morze i góry Taurus zachęca do spędzenia
rodzinnych wakacji w otoczeniu pachnącego, sosnowego lasu. Połączenie szaleństwa na wodnych zjeżdżalniach, zabawy w miniklubie z pięknem
śródziemnomorskiej przyrody sprawi, że urlop będzie niezapomniany.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: 9 restauracji, 10 barów, sala
konferencyjna, room service, pralnia, basen
kryty i 9 odkrytych, 11 zjeżdżalni w aquaparku.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa
z pomostem, 900 m długości, certyfikat Błękitnej
Flagi. Parasole, leżaki, materace, ręczniki, pawilony.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach głównych,
w 11 budynkach Garden, w 11 budynkach

Lagoon i w 122 willach. Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, minibar, zestaw do parzenia
kawy i herbaty, łazienkę, telefon, TV, balkon lub
taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ superior dla max 3 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ wille dla max 8 os.
∞ suity rodzinne dla max 6 os.
∞ suity dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 8 à la carte, 10 barów

Privileged Life (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek i lody, świeżo
wyciskany sok pomarańczowy do śniadania
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: meksykańska, rybna,
śródziemnomorska, steak house, turecka,
dalekowschodnia, rosyjska, teppanyaki
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, kręgle
∞ koszykówka, miniboisko do piłki nożnej
∞ siatkówka plażowa, kort tenisowy, lekcje tenisa
∞ aerobik, animacje, dyskoteka, kino
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż, jacuzzi
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka, opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

∞ PRIVILEGED LIFE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Beldibi, 16 km od Kemer,
36 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

AQUAFUN
ULTRA ALL INCLUSIVE

ULUSOY KEMER HOLIDAY CLUB
Zlokalizowany na wybrzeżu, doskonałe miejsce na spokojny wypoczynek
wraz z rodziną. Na smakoszy czekają wspaniałe przysmaki, a na zmęczonych trudami dnia codziennego relaksacyjne zabiegi w centrum SPA.
Dzięki zjeżdżalniom wodnym rodziny spędzą tu wesołe chwile.
HOTEL
Kategoria lokalna: HV1
Data otwarcia: 1989 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 4 bary, pralnia,
basen odkryty, 5 zjeżdżalni wodnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa,
180 m długości, odznaczona certyfikatem
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, materace
i ręczniki plażowe. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w 9 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację centralną, TV, telefon, sejf,
minibar, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ suity dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 bary
Ultra All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ późny posiłek, przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne i wybrane importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ sauna
∞ jacuzzi
∞ łaźnia turecka
∞ 2 korty tenisowe
∞ tenis stołowy
∞ bilard, rzutki
∞ koszykówka
∞ siatkówka plażowa
∞ aerobik
∞ animacje
∞ dyskoteka
∞ centrum SPA, masaż
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zjeżdżalnia wodna
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ junior klub dla dzieci w wieku 12-16 lat
∞ 2 place zabaw
∞ opiekunka
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczka dla dziecka do 2 lat

Lokalizacja:
Goynuk, 7 km od Kemer,
35 km od Antalyi, 45 km
od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Przykładowy pokój

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

TURCJA | Kemer

AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1988 r. Odnowiony w 2010 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 5 barów,
sala konferencyjna, pralnia, 4 baseny odkryte,
2 zjeżdżalnie wodne.

ALL INCLUSIVE

HV

CHAMPION HOLIDAY VILLAGE

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa z pomostem, 100 m długości. Parasole, leżaki, ręczniki.

Kompleks o niskiej zabudowie w otoczeniu pięknego ogrodu i lasku piniowego, tuż przy wzgórzach i wybrzeżu Morza Śródziemnego. Do rodzinnego wypoczynku zachęca szereg atrakcji: baseny ze zjeżdżalniami, bogaty
program animacyjny dla dzieci i dorosłych oraz urozmaicona kuchnia .

POKOJE
Zlokalizowane są w 6 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, TV,
telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne z łóżkiem piętrowym dla max 4 os.
∞ suity rodzinne dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 à la carte, 5 barów
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ lody w czasie obiadu i kolacji
∞ przekąski, podwieczorekoraz późny posiłek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: turecka, rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ kort tenisowy, koszykówka, siatkówka plażowa
∞ dyskoteka, aerobik, animacje
∞ centrum SPA, sauna, masaż, salon piękności
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 7 lat

Lokalizacja:
Ok. 15 km od centrum Kemer,
ok. 45 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

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

dla rodzin
os.

5

AQUAFUN

ALL INCLUSIVE

GARDEN RESORT BERGAMOT
Pięknie położony hotel w otoczeniu gór i zieleni. Dużym plusem jest oddzielny relaksujący basen zapewniający wypoczynek w ciszy i spokoju.
Dogodna lokalizacja niedaleko centrum Kemer ok. 10 minut spacerkiem,
blisko sklepów, barów i restauracji.

∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: śródziemnomorska, grill

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 5 barów,
room service, pralnia sala konferencyjna,
3 baseny odkryte, basen kryty,
2 zjeżdżalnie wodne.

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

PLAŻA
1100 m od hotelu, prywatna, piaszczystożwirowa, 200 m długości. Wspólne
zadaszenie z materiału - parasole, leżaki,
materace, ręczniki, pawilony. Na plażę
kursuje bus hotelowy.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, telefon, TV,
minibar, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ z łóżkiem piętrowym dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 à la carte, 5 barów
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

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

Przykładowy pokój

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

Lokalizacja:
Ok. 1 km od Kemer,
ok. 55 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

TURCJA | Kemer

Lunapark

Pokoje

dla rodzin
os.

5

AQUAFUN

ULTRA ALL INCLUSIVE

24H

SIMENA SUN CLUB
położony nad turkusowym, ciepłym morzem kurort, który upodobały
sobie szczególnie rodziny z dziećmi. Skąpany w słońcu hotel, otulony
sosnowym lasem i bujną, kwiecistą roślinnością pozwala cieszyć się bliskością pięknej natury i komfortowym wypoczynkiem.

∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: kebab & grill, owoce
morza, włoska, dalekowschodnia
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 1989 r. Odnowiony w 2006 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 9 barów,
centrum biznesowe, pralnia, 3 baseny odkryte,
3 zjeżdżalnie wodne oraz lunapark.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, żwirowo-kamienista
z platformą i pomostem, 300 m długości, odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole,
leżaki, materace i ręczniki, pawilony. Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i 85

bungalowach. Wyposażone w klimatyzację
indywidualną, sejf, minibar, łazienkę, telefon, TV,
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ suity dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 à la carte, 9 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
oraz późny posiłek, przekąski i lody
∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, jacuzzi, łaźnia turecka, masaż
∞ tenis stołowy, bilard, rzutki, szachy
∞ 2 korty tenisowe, siatkówka plażowa
∞ minigolf, koszykówka, siatkówka
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ 2 place zabaw, brodzik, lunapark z karuzelami
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przykładowy pokój

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

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Camyuva,
7 km od Kemer,
ok. 70 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

Pokoje

dla rodzin
os.

5

AQUAFUN

ALL INCLUSIVE

RESIDENCE RIVERO
Położony w turystycznej miejscowości oferuje połączenie uroków wakacji
nad pięknym morzem w otoczeniu malowniczych gór oraz bliskość ruin
antycznych miast. Amatorom miejskich wakacji zapewnia bliskość sklepów, kawiarenek i restauracji oraz dostęp do uroków nocnego życia.

HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 1994 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, room
service, sala konferencyjna, pralnia, 2 baseny
odkryte, zjeżdżalnia wodna.
PLAŻA
750 m od hotelu, prywatna, kamienista, 150 m
długości. Parasole, leżaki i materace, ręczniki.
Przejście do plaży przez ulicę. Do plaży kursuje
bus hotelowy.
POKOJE
Zlokalizowane są w 5 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, TV,
telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
∞ kolacja, późny posiłek, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ sauna, łaźnia turecka, masaż, jacuzzi
∞ animacje, siłownia, tenis stołowy, rzutki, bilard

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 8 lat

Lokalizacja:

SPRAWDŹ
CENĘ

Kemer, ok. 55 km od lotniska.



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

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

5

TURCJA | Kemer

Pokoje

dla rodzin
os.

AQUAFUN

ALL INCLUSIVE

IKO MELISA GARDEN

HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, pralnia,
basen odkryty.
PLAŻA
350 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa. Parasole, leżaki, materace, ręczniki. Przejście
do plaży przez ulicę. Do plaży kursuje bus
hotelowy.
POKOJE
Zlokalizowane są w 4 trzypiętrowych budynkach. Wyposażone są w klimatyzację, sejf,
minibar łazienkę (prysznic, suszarka, WC),
telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.,
∞ pokoje rodzinne junior
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, bar
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie
∞ obiad
∞ podwieczorek
∞ kolacja
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ muzyka na żywo

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 7 lat

Lokalizacja:
Kemer,
11 km od Goynuk,
55 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

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

LU D Z I E | H I S TO R I A | T R A DYC J A | Z A BY T K I | P R Z Y R O DA

Riwiera Egejska to jeden z najbardziej malowniczych zakątków. Za najpiękniejszą letniskową
miejscowość regionu uznawane jest Bodrum, rodzinne miasto Herodota - „Ojca historii”.
Duża liczba słonecznych dni w ciągu roku, urokliwe plaże i lazurowe morze przesądzają o znakomitych walorach wypoczynkowych tego miejsca, a dobrze rozwinięta infrastruktura hotelowa, piękny port i słynny zamek górujący nad miastem, co roku przyciągają tu turystów
z całego świata.

Magiczne miasto
Tylko w tej części Turcji spotkacie wzgórza usiane białymi domkami, skaliste zatoczki z kameralnymi plażami, ciepłe turkusowe morze oraz historię sięgającą antycznych czasów. Jeżeli pierwszy raz
wybieracie się do Bodrum, warto przeznaczyć nieco czasu na zwiedzanie miasta. Obowiązkowym
punktem jest Zamek Świętego Piotra, który jest pewnego rodzaju wizytówką miasta oraz znaj-

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
l Mauzoleum

- Mauzolosa króla Karii i jego małżonki

Artemizji
Świętego Piotra oraz znajdujące się w nim
l Muzeum Archeologii Podwodnej
l Ruiny antycznego miasta Pedasa
l Amfiteatr antyczny w Bodrum
l Pozostałości starożytnych miast: Didymy,
Miletu i Efezu
l Szalone życie nocne i słynny na całym
świecie klub Halikarnas otwarty w 1979
l Rejs na greckie wyspy np. Kos lub Rodos
l Zamek

206

dujące się w nim Muzeum Archeologiczne,
jak również ruiny Mauzoleum z białego marmuru (Mauzolosa i jego małżonki Artemizji),
zaliczane kiedyś do jednego z siedmiu cudów
świata. Na uwagę zasługuje również urokliwie wkomponowany w zbocze góry amfiteatr, skąd roztacza się malowniczy widok na
miasto. Podczas spektaklu mógł pomieścić
jednocześnie 12 000 widzów.

Najlepsza zabawa
pod słońcem
Po zmroku miasto tętni życiem. Mnóstwo restauracji serwujących świeże owoce morza,
bary karaoke oraz grające wszystkie style
muzyczne kluby i puby. Największa i najbardziej znana dyskoteka to Halikarnas – można się tu bawić w iście hollywoodzkim stylu.
Bodrum to również jedna z największych
przystani jachtowych nad Morzem Egejskim, skąd możecie wypłynąć w rejs na greckie wyspy Kos czy Rodos w poszukiwaniu
greckiego „kefi”, czyli radości życia.
Miłośnicy sportów wodnych znajdą tu doskonale warunki do nurkowania, żeglowania, windsurfingu, a amatorom wodnych
szaleństw polecamy Dedemna Aqupark,
który znajduje się zaledwie 8 km od miasta
i oferuje odwiedzającym go turystom zjeżdżalnie, crazy river, na której można szaleć
do woli, baseny z falą, wodospady i wodny
plac zabaw dla dzieci.

TURCJA

Tureckie Saint Tropez - raj dla miłośników słońca i wody
BODRUM MILAS

BODRUM

Crystal Green Bay

Meşelik

Titanic Deluxe Bodrum

Gündoğan
Club Tarhan Beach Aqua
Didim Beach Elegance

Göltürkbükü

●● Rixos Premium Bodrum

Yalıkavak

●● Bodrum Onura Holiday Village

Gümüşlük
Yasmin Bodrum

Bodrum
●● Labranda Tmt Bodrum Resort

Bitez Garden Life

●● Labranda Bodrum

●● Costa 3 S Beach

Princess & Spa

●● La Blanche Resort

Petunya Beach
Bodrum Holiday

Karabağ
Bodrum Park

Xanadu Island

●● Kefaluka

„...Żartowałam sobie z mężem, że na wakacjach
w Bodrum są pogodowe nudy, codziennie błękitne
niebo, codziennie słonecznie i gorąco...”

ALL INCLUSIVE

PRZY PLAŻY

ZJEŻDŻALNIE

WI-FI GRATIS

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)
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YASMIN BODRUM

5

X

X

X

X

2-13

210

BODRUM HOLIDAY

5

X

X

X

X

2-15

X

2-12

X

X

2-15

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

STANDARD

Agnieszka

LISTA HOTELI – BODRUM

Wakacje w cieniu świątyni
Apollina
Jeżeli szukacie odpoczynku w kameralnym
kurorcie, oferujemy Wam rajskie wakacje
w miejscowości Didim, której rozpoznawczym punktem jest antyczna Świątynia
Apollina, nie lada atrakcja dla miłośników
historii. Była ona w starożytności ważnym
centrum religijnym i siedzibą wyroczni,
która dorównywała sławą delfickiej. Niestety została zniszczona i zrabowana przez
Persów pod koniec V w. p. n. e. Skradziono
wtedy między innymi odlany z brązu posąg
Appolina. Na uwagę zasługują również pozostałości Świętej Drogi, która kiedyś łączyła Didymę z Miletem, gdzie znajdowała
się świątynia poświęcona siostrze Apollina
– Artemidzie.

coralove lato

212

XANADU ISLAND

5

X

X

213

LA BLANCHE RESORT

5

X

X

214

TITANIC DELUXE BODRUM

5

X

X

X

X

2-12

215

RIXOS PREMIUM BODRUM

5

X

X

X

X

2-12

216

CRYSTAL GREEN BAY

5

X

X

X

X

217

KEFALUKA

5

X

X

X

X

2-12

218

CLUB TARHAN BEACH

5

X

X

X

X

2-13

X

X

2-13

X

2-13

219

BODRUM PARK

5

X

X

220

LABRANDA BODRUM PRINCESS & SPA

5

X

X

221

LABRANDA TMT BODRUM RESORT

5

X

X

X

222

PETUNYA BEACH

4

X

X

X

224

DIDIM BEACH ELEGANCE AQUA

5

X

X

X
X

225

BITEZ GARDEN LIFE

4

X

226

COSTA 3 S BEACH

4

X

227

BODRUM ONURA HOLIDAY VILLAGE

4

X

X

X
2-13

2-13

X

2-13

2-13

X

2-12

X
X

X

2-13
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TURCJA | Bodrum

DZIECKO
do

13 lat

pobyt w hotelu

GRATIS

POLSKIE
ANIMACJE
AQUAFUN

Przykładowy pokój

208

24H

YASMIN BODRUM
Usytuowany na wzgórzu kompleks hotelowy. Z jego tarasowo ułożonych
basenów podziwiać można widok na Morze Egejskie. Oddalony od miasta
gwarantuje spokojny wypoczynek. Na odwiedzających czeka wspaniała infrastruktura – baseny, zjeżdżalnie oraz polskojęzyczny animator dla dzieci.
∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

SPRAWDŹ
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 4 bary, 6 sal
konferencyjnych, pralnia, basen kryty, 3 baseny
odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne.

Restauracje à la carte:
∞ włoska, rybna, turecka

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa
oraz w formie platformy i z pomostem,
700 m długości, odznaczona certyfikatem
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, materace,
ręczniki, pawilony.

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

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku i w 42 bungalowach. Wyposażone w klimatyzację centralną,
sejf, minibar, łazienkę, telefon, TV, balkon lub
balkon francuski lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych

coralove lato

Lokalizacja:
Kadikalesi,
5 km od Turgutreis,
23 km od Bodrum,
58 km od lotniska.

TURCJA | Bodrum

ULTRA ALL INCLUSIVE

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

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 à la carte, 4 bary
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ lokalne i wybrane importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci
od 14.06. do 12.09.2018
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne,
gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe,
przedstawienia z udziałem dzieci
∞ dzieci od 1 do 3 lat mogą przebywać na terenie
miniklubu tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ brodzik, 2 place zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

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

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

DZIECKO
do

15 lat

pobyt w hotelu

GRATIS

POLSKIE
ANIMACJE
AQUAFUN

Pokoje

dla rodzin
os.

7

Przykładowy pokój

210

24H

BODRUM HOLIDAY
Usytuowany w spokojnej okolicy z zapierającym dech w piersiach widokiem na zatokę oraz wyspę Kos. Hotel zapewnia rodzinny wypoczynek
w otoczeniu bujnej roślinności śródziemnomorskiej, oferując bogaty program animacyjny, w tym opiekę polskojęzycznego animatora dla dzieci.
∞ ALL INCLUSIVE PLUS
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 15 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 7 barów,
3 sale konferencyjne, pralnia, basen kryty,
3 baseny odkryte, 5 zjeżdżalni wodnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna w formie platformy
i z pomostem, 400 m długości, posiada
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki,
materace i ręczniki, pawilony. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach głównych
i w 9 bungalowach. Wyposażone w klimatyzację
indywidualną, sejf, minibar, łazienkę, telefon, TV,
balkon lub balkon francuski ub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
∞ rodzinne dla max 7 os.
∞ club grand dla max 6 os.

coralove lato

Lokalizacja:
Icmeler, 4 km od Bodrum,
45 km od lotniska.
Zabudowa tarasowa,
liczne schody.

TURCJA | Bodrum

ALL INCLUSIVE PLUS

SPRAWDŹ
CENĘ



∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte:
∞ włoska, rybna, turecka
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ 2 korty tenisowe
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ animacje, dyskoteka
∞ salon piękności
∞ centrum SPA, masaż
∞ sporty wodne na plaży

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci
od 14.06. do 12.09.2018
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne,
gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe,
przedstawienia z udziałem dzieci
∞ dzieci od 1 do 3 lat mogą przebywać na terenie
miniklubu tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw, 2 brodziki, 3 zjeżdżalnie
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka

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

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

24H

XANADU ISLAND
Wysokiej klasy hotel wybudowany na klifie w pięknej lokalizacji na prywatnym półwyspie z urokliwym widokiem na grecką wyspę Kos. Zapewnia
ładne widoki na okolicę oraz spokój i całkowity relaks. Zaprojektowany w
nowoczesnym stylu oferuje ciekawą architekturę i komfortowe pokoje.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2010 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 7 barów,
sala konferencyjna, room service, pralnia,
basen kryty, 2 baseny odkryte.

do parzenia kawy i herbaty, łazienkę, telefon, TV,
balkon francuski lub balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ suity dla max 7 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
∞ wille dla max 13 os.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, żwirowa, 105 m długości.
Odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi.
Leżaki i ręczniki. Bar przy plaży.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 à la carte, 7 barów
High Class All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody, podwieczorek, późny posiłek
∞ wybrane lokalne oraz importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

POKOJE
W budynku i w bungalowach. Wyposażone
w klimatyzację centralną, sejf, minibar, zestaw

∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy
Restauracje à la carte: włoska, rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, szachy, kręgle
∞ kort tenisowy, koszykówka, siatkówka,
miniboisko do piłki nożnej
∞ siłownia, aerobik, animacje, dyskoteka, kino
∞ salon piękności, centrum SPA
∞ sauna, łaźnia turecka, masaż, jacuzzi
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, 2 place zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ opiekunka, możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

Przykładowy pokój

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

Lokalizacja:
Akyarlar,
8 km od Turgutreis,
25 km od Bodrum,
60 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2006 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 5 barów,
room service, pralnia, sejf w recepcji, 4 sale
konferencyjne, basen kryty, basen odkryty,
3 zjeżdżalnie wodne.

ULTRA ALL INCLUSIVE

24H

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta oraz
w formie platformy i pomostu, 450 m długości,
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki,
materace, ręczniki, pawilony.

LA BLANCHE RESORT
Luksusowy hotel położony w miejscowości Turguteris, gdzie spacerując
wąskimi uliczkami napotkać można wiele zabytkowych kościołów, świątyń
i meczetów. Znajduje się tu wiele sklepów, restauracji i barów. Na Gości czeka tu największy w regionie basen odkryty oraz centrum SPA i talasoterapii.

POKOJE
W budynku głównym i w 7 budynkach bocznych.
Wyposażone w klimatyzację centralną, TV,
telefon, sejf, minibar, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ executive dla max 2 os.
∞ suity dla max 7 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 à la carte, 5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: turecka,
śródziemnomorska, chińska, włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi, masaż
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, bilard
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ siatkówka plażowa, sporty wodne na plaży
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA i talasoterapii,

Przykładowy pokój

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

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 15 lat

Lokalizacja:
Położony na półwyspie,
niedaleko centrum Turgutreis,
20 km na zachód od Bodrum,
55 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

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

24H

AQUAFUN

TITANIC DELUXE BODRUM
Luksusowy hotel dla wymagających. Położony na wzgórzu, dzięki czemu
z okien rozpościera się piękny widok na morze. W restauracjach można
skosztować lokalnych specjałów. Miłośnicy wodnych szaleństw będą zadowoleni z uprawiania sportów wodnych i basenów na świeżym powietrzu.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2016 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 8 barów, room
service, pralnia, 7 sal konferencyjnych, basen
kryty, 2 baseny odkryte, 4 zjeżdżalnie wodne.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem,
piaszczysto-żwirowa, 350 m długości. Parasole,
leżaki, materace, ręczniki, pawilony. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w 28 bungalowach.

Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon, sejf,
minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty,
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ deluxe dla max 3 os.
∞ superior dla max 3 os.
∞ rodzinne deluxe dla max 6 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 à la carte, 8 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek

∞ podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe,
świeżo wyciskany sok pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: włoska, rybna, turecka,
steak house
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka
∞ rzutki, szachy, tenis stołowy, kort tenisowy
∞ koszykówka, miniboisko do piłki nożnej
∞ animacje, dyskoteka
∞ centrum SPA, salon piękności, masaż, jacuzzi
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, 3 zjeżdżalnie wodne
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci
∞ 2 place zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka

Przykładowy pokój

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

214

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
3 km od Guvercinlik,
15 km od lotniska

SPRAWDŹ
CENĘ



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

24H

RIXOS PREMIUM BODRUM
Fantastycznie położony w sosnowym lesie obiekt otoczony łagodnymi
wzgórzami. Piękne widoki i spokojna okolica stwarzają doskonały klimat do
relaksu i odpoczynku. Dla swoich Gości oferuje mnóstwo rozrywek i atrakcji
sportowych, dla dzieci wiele zajęć i zabawy.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 6 à la carte, 8 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
oraz późny posiłek, przekąski, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: azjatycka, egejska, rybna,
libańska, włoska, turecka
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2003 r. Odnowiony w 2010 r.
Na terenie hotelu: 7 restauracji, 8 barów, room
service, 6 sal konferencyjnych, pralnia, basen
kryty, basen odkryty, 4 zjeżdżalnie wodne.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku, 42 aneksach,
42 bungalowach i 13 willach. Wyposażone
w klimatyzację centralną, TV, telefon, sejf,
minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty,
łazienkę, balkon lub taras.

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, masaż
∞ 2 korty tenisowe, tenis stołowy, rzutki
∞ koszykówka, miniboisko do piłki nożnej
∞ siatkówka plażowa, centrum SPA, aerobik
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe
∞ animacje, dyskoteka

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa
z platformą i pomostem, 200 m długości,
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki,
materace i ręczniki, pawilony.

Typy pokoi:
∞ deluxe dla max 3 os.
∞ premium dla max 3 os.
∞ suity dla max 4 os.
∞ wille dla max 10 os.
∞ przystosowane dla osób
niepełnosprawnych

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 4 zjeżdżalnie wodne, brodzik, 2 place zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla
dzieci w wieku 4-17 lat
∞ minigolf
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka, łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AQUAFUN

Przykładowy pokój

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

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
10 km od Bodrum,
25 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1992 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 6 barów, room
service, pralnia, sala konferencyjna, 2 baseny
odkryte, 2 zjeżdżalnie wodne.

ALL INCLUSIVE

CRYSTAL GREEN BAY
Nadmorski kompleks zlokalizowany w pięknej zatoce wśród bujnej zieleni.
Raj, gdzie lasy sosnowe łączą się z błękitem Morza Egejskiego, krystalicznie czystą wodą i piaszczystą plażą. To urokliwe miejsce na rodzinne wakacje w spokojnej atmosferze, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta z pomostem,
250 m długości, odznaczona certyfikatem
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, materace
i ręczniki. Beach Bar.
POKOJE
W budynkach - głównym i 2 aneksach. Wyposażone w klimatyzację indywidualną, TV, telefon,
sejf, minibar, łazienkę, balkon lub balkon francuski.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 à la carte, 6 barów
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, lody, podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: rybna, turecka, włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, minigolf, szachy, bilard
∞ 2 korty tenisowe, sporty wodne na plaży
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ animacje, dyskoteka, kino
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zjeżdżalnia wodna, 2 place zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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Lokalizacja:
5 km od Guvercinlik, 23 km od Bodrum,
12 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

TURCJA | Bodrum

ULTRA ALL INCLUSIVE

24H

AQUAFUN

KEFALUKA
Wyjątkowe położenie oferuje widok na głęboki błękit Morza Egejskiego
i wyspę Kos. Przygotowano tu dla małych i dużych baseny z aquaparkiem,
a dla miłośników relaksu w SPA bogatą ofertę zabiegów. Smakosze będą
mogli delektować się potrawami z zakątków świata w restauracjach.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 9 barów, 7 sal
konferencyjnych, pralnia, room service, basen
kryty, 3 baseny odkryte, 5 zjeżdżalni wodnych.
PLAŻA
Przy hotelu, 100 m od budynku głównego,
prywatna z pomostem, piaszczysto-żwirowa
z kamienistym zejściem do morza o długości
440 m, odznaczona certyfikatem Błękitnej
Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki, pawilony.
Przejście do plaży przez promenadę.
Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację centralną, TV,
telefon, sejf, minibar, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
∞ pokoje deluxe dla max 3 os.
∞ suity dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 à la carte, 9 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek

∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: rybna, międzynarodowa,
włoska, turecka
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, 2 korty tenisowe, squash
∞ koszykówka, miniboisko do piłki nożnej
∞ łaźnia turecka, sauna, jacuzzi
∞ tenis stołowy, bilard, rzutki, kręgle, bilard
∞ animacje, dyskoteka, kino
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ 2 place zabaw, 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przykładowy pokój

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

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:

SPRAWDŹ
CENĘ
Akyarlar, 9 km od Turgutreis,
25 km od Bodrum, 58 km
od lotniska.



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

AQUAFUN

24H

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

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 5 barów, 2 sale
konferencyjne, pralnia, basen kryty, 2 baseny
odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne.
PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży publicznej,
piaszczysta, 1000 m długości. Parasole, leżaki,
materace i ręczniki, pawilony. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf,
minibar, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe club dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, à la carte, 5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja oraz
późny posiłek, przekąski, lody, podwieczorek
∞ lokalne i wybrane importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: turecko-rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, siłownia, kino, dyskoteka, aerobik
∞ sauna, łaźnia turecka, centrum SPA, masaż
∞ tenis stołowy, rzutki, kort tenisowy, minigolf
∞ miniboisko do piłki nożnej, bilard, szachy
∞ siatkówka plażowa, sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
ok. 8 km od Didim, ok. 82
km od lotniska w Bodrum,
ok. 92 km od Efezu.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

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

TURCJA | Bodrum

ULTRA ALL INCLUSIVE

24H

BODRUM PARK

AQUAFUN

Urokliwie położony tuż przy pięknej zatoce obiekt o charakterze wioski wakacyjnej, który stanowi idealne miejsce na rodzinny wypoczynek.
Na zieci czeka tu plac zabaw oraz zjeżdżalnie wodne, a cudowne widoki
roztaczające się z perspektywy leżaka uciszą troski dnia rodziców.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 1998 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 3 bary, sala
konferencyjna, pralnia, basen kryty, 3 baseny
odkryte, 5 zjeżdżalni wodnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto - żwirowa,
120 m długości, posiada certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, materace, ręczniki. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach i 25 budynkach klubowych. Wyposażone w klimatyzację,

sejf, minibar, zestaw do kawy i herbaty, łazienkę,
telefon, TV, balkon lub balkon francuski lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna i 3 à la carte, 3 bary
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: turecka, włoska,
owoce morza

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna
∞ 3 korty tenisowe
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ siatkówka, koszykówka
∞ animacje, dyskoteka
∞ łaźnia turecka
∞ centrum SPA i talasoterapii, masaż
∞ salon piękności
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ 2 zjeżdżalnie wodne
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ menu dla dzieci w restauracji głównej
∞ opiekunka, łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

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

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
2 km od Yalıçiftlik,
15 km od Bodrum,
40 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

ULTRA ALL INCLUSIVE

24H

LABRANDA BODRUM
PRINCESS & SPA
Hotel z doskonałą lokalizacją przy plaży, nieopodal centrum nadmorskiej
miejscowości Turgutreis. Z hotelu roztacza się malowniczy widok na turkusowe wody Morza Egejskiego. Kompleks zapewnia udane wakacje
z animacjami oraz relaksacyjnymi zabiegami w centrum SPA.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2015 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 5 barów,
room service, pralnia, 2 sale konferencyjne,
basen kryty, basen odkryty.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta,
110 m długości, odznaczona certyfikatem
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki,
materace, ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku. Klimatyzacja,
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty,
TV, telefon, łazienka.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ suity dla max 3 os.
∞ swim up dla max 3 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 à la carte, 5 barów

Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: międzynarodowa,
owoce morza
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, dyskoteka
∞ siłownia, aerobik, tenis stołowy, rzutki
∞ sauna, jacuzzi, łaźnia, centrum SPA, masaż
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ brodzik
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

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

Lokalizacja:

SPRAWDŹ
CENĘ

ok. 1 km od centrum Turgutreis,
50 km od lotniska.



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

TURCJA | Bodrum

ULTRA ALL INCLUSIVE

24H
AQUAFUN

LABRANDA TMT
BODRUM RESORT
Wspaniale zlokalizowany hotel w przepięknym ogrodzie. Lokalizacja przy
plaży zapewnia niesamowity widok na morze, który roztacza się z okolic
basenu i restauracji. Na dzieci czekają atrakcje: miniklub, animacje i zjeżdżalnie wodne, dorośli mają do wyboru zajęcia sportowo-rekreacyjne.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 1982 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 5 barów, room
service, pralnia, basen kryty, 2 baseny odkryte,
2 zjeżdżalnie wodne.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, żwirowa oraz w formie
platformy, 150 m długości, certyfikat Błękitnej
Flagi. Parasole, leżaki, materace i ręczniki,
pawilony.

POKOJE
Zlokalizowane są w 6 budynkach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną,
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, TV, telefon, łazienkę, balkon,
balkon francuski lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ superior dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób
niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
restauracja główna i 3 à la carte, 5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, podwieczorek, lody
∞ wybrane lokalne i importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok z pomarańczy
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: włoska, rybna, turecka
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, dyskoteka, centrum SPA
∞ sauna, łaźnia turecka, jacuzzi, masaż
∞ rzutki, minigolf, tenis stołowy
∞ kort tenisowy, koszykówka, siatkówka plażowa
∞ animacje, sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, 2 zjeżdżalnie wodne, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w klubach dla
dzieci w wieku 4-16 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przykładowy pokój

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

coralove lato

Lokalizacja:
ok. 1,5 km od Bodrum, 35 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

2 DZIECI
do

13 lat

pobyt w hotelu

GRATIS

POLSKIE
ANIMACJE
AQUAFUN

Przykładowy pokój
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PETUNYA BEACH
Kameralny hotel położony na rozległym terenie, oddzielony od plaży promenadą. Charakteryzuje się niską zabudową i oferuje przyjemne wakacje
dla rodzin z dziećmi. Najmłodszymi zaopiekuje się polski animator, podczas
gdy rodzice będą relaksować się w SPA, na plaży i przy basenach.
∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE

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

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: 2 bary, pralnia, 2 baseny
odkryte, 2 zjeżdżalnie wodne. Urozmaicony
program animacyjny oraz polskojęzyczny
animator dla dzieci.
PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży publicznej,
piaszczysto-żwirowa, 60 m długości, posiada
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki,
materace, ręczniki. Przejście do plaży przez
promenadę.
POKOJE
Zlokalizowane są w 9 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar,
zestaw do parzenia kawy i herbaty, łazienkę,
telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ późny posiłek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców

coralove lato

Lokalizacja:
Ortakent,
11 km od Bodrum,
47 km od lotniska.

TURCJA | Bodrum

ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ
CENĘ



INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ centrum SPA, sauna, łaźnia turecka, masaż
∞ tenis stołowy, bilard, rzutki
∞ kort tenisowy
∞ koszykówka, siatkówka,
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator od 14.06. do 12.09
∞ dzieci od 1 do 3 lat mogą przebywać na terenie
miniklubu tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci w wieku
4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne, gry
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ plac zabaw: zjeżdżalnie, huśtawki
∞ brodzik
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

ALL INCLUSIVE PLUS

AQUAFUN

24H

DIDIM BEACH ELEGANCE AQUA
Wyjątkowo piękny basen w kształcie delfina, aquapark, położona przy
hotelu plaża oraz bogaty wachlarz rozrywek, a ponadto wyborna kuchnia to tylko nieliczne zalety tego hotelu. Malownicze położenie tego
obiektu zapewnia wyjątkowe widoki na morze i pobliską przystań.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony w 2008 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 6 barów, room
service, pralnia, 2 sale konferencyjne, centrum
biznesowe, basen kryty, 3 baseny odkryte,
aquapark (8 zjeżdżalni).
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 200 m
długości, posiada certyfikat Błękitnej Flagi.
Pomost na plaży. Dojście do plaży promenadą.
Parasole, leżaki, materace, ręczniki. Bar na plaży.
POKOJE
W 2 budynkach. Wyposażone w klimatyzację
indywidualną, sejf, minibar, zestaw do parzenia
kawy i herbaty, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 à la carte, 6 barów
All Inclusive Plus (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: turecka, rybna, włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, masaż
∞ tenis stołowy, rzutki, kręgle, bilard, kino
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej, siatkówka
∞ animacje, centrum nurkowe

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE PLUS
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat
2. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
3 km od Didim, 90 km
od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zjeżdżalnia wodna, 2 place zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

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

TURCJA | Bodrum

AQUAFUN

ALL INCLUSIVE

BITEZ GARDEN LIFE
Położony wśród pięknej roślinności kompleks budynków jest idealnym
miejscem dla wszystkich szukających wypoczynku w spokojnej okolicy.
Kameralna atmosfera w hotelu oraz szereg restauracji i sklepów w pobliżu
sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 2 bary, pralnia,
2 baseny, 2 zjeżdżalnie wodne. Animacje
i zajęcia rekreacyjne dla aktywnych.
PLAŻA
150 m od hotelu, wydzielona część plaży
publicznej, piaszczysto-żwirowa, 100 m
długości. Parasole, leżaki, materace i ręczniki.
Przejście do plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w 14 budynkach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf,
minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, 2 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ sauna, łaźnia turecka, masaż
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ animacje

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS
∞ ZJEŻDŻALNIE

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Przykładowy pokój

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

SPRAWDŹ
CENĘ

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

Lokalizacja:
Bitez, 6 km od Bodrum,
42 km od lotniska.



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

ALL INCLUSIVE
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, bar, pralnia,
sala konferencyjna, minimarket, basen odkryty.

COSTA 3 S BEACH
Wakacje pełne słońca. Zlokalizowany przy pięknej plaży Bitez Bay hotel to
idealna propozycja dla miłośników plażowania. Zielony ogród, basen z malowniczym widokiem na palmy i turkusowe morze to doskonała oferta dla
par oraz rodzin.

PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży publicznej,
piaszczysto-żwirowa, 50 m długości. Parasole,
leżaki, materace i ręczniki plażowe. Przejście do
plaży przez promenadę.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, łazienkę, telefon, TV, balkon lub balkon francuski
lub brak balkonu.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna i à la carte, bar przy basenie
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: międzynarodowa
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ sauna, łaźnia turecka, masaż
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ animacje
∞ sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

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

Lokalizacja:
Bitez,
7 km od Bodrum,
ok. 45 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ animacje

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

TURCJA||Bodrum
Didim
TURCJA

AQUAFUN

ALL INCLUSIVE

BODRUM ONURA
HOLIDAY VILLAGE
Wioska wakacyjna o niskiej zabudowie położona na rozległym, zielonym
terenie w pobliżu spokojnej miejscowości. Podczas gdy pociechy bawią
się pod opieką animatorów lub w mini klubie, rodzice mogą odprężyć się
w centrum SPA albo skorzystać z sauny i łaźni tureckiej.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1998 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 3 bary, sala
konferencyjna, pralnia, 3 baseny odkryte,
2 zjeżdżalnie.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem i platformą,
żwirowa, 120 m długości. Parasole, leżaki,
materace, ręczniki plażowe.
POKOJE
Zlokalizowane są w 6 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar,
łazienkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ przystosowane dla osób
niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 bary
All Inclusive (10:00-02:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

∞ przekąski i podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ 2 korty tenisowe
∞ koszykówka,
∞ siatkówka plażowa
∞ aerobik, dyskoteka
∞ animacje
∞ centrum SPA, masaż
∞ siłownia, sauna
∞ łaźnia turecka
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje miniklub dla dzieci
w wieku 4-12 lat
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Lokalizacja:
3 km od Torby,
9 km od Bodrum,
30 km od lotniska

SPRAWDŹ
CENĘ



Przykładowy pokój

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

Punkty sprzedaży
Szukaj, wybieraj i rezerwuj!

rezerwuj
online

W

akacje możesz wybrać i zarezerwować na kilka sposobów.
Osoby preferujące kontakt osobisty zapraszamy do najbliższego salonu Coral Travel Poland lub do jednego
z ponad 2000 biur agencyjnych na terenie całej Polski.
Możesz także skontaktować się z nami drogą telefoniczną, mailową
lub zarezerwować wakacje online.

REZERWUJ ONLINE WYGODNIE I SZYBKO:
 aktualne oferty last minute i najnowsze promocje
 więcej ofert, więcej zdjęć, lokalizacje hoteli na mapach Google
 przewodnik po krajach wakacyjnych
 rozkład lotów

SALONY FIRMOWE CORAL TRAVEL POLAND:
 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5 (Galeria Sfera), tel. 33 485 94 84,
bielsko@wezyrholidays.pl
 Bydgoszcz, al. Wojska Polskiego 1 (CH Zielone Arkady), tel. 52 523 94 90,
bydgoszcz@wezyrholidays.pl
 Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 24/24, tel. 34 389 34 60,
czestochowa@wezyrholidays.pl
 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 152 (CH Ogrody), tel. 55 625 43 90,
elblag@wezyrholidays.pl
 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 92, tel. 58 301 71 44, gdansk@wezyrholidays.pl
 Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2 (CH Riviera), tel. 58 665 36 23,
gdynia@wezyrholidays.pl
 Katowice, ul. Moniuszki 2, tel. 32 782 30 65, katowice1@wezyrholidays.pl
 Katowice, ul. Piotra Skargi 6 (DH Supersam), tel. 32 712 20 99,
katowice@wezyrholidays.pl
 Katowice, ul. Chorzowska 107 (Silesia City Center), tel. 32 733 81 18,
katowice2@wezyrholidays.pl
 Katowice, ul. 3-go Maja 30 (Galeria Katowicka), tel. 32 661 04 92,
katowice3@wezyrholidays.pl
 Kielce, ul. Warszawska 26 (Galeria Korona), tel. 41 201 32 60, kielce@wezyrholidays.pl
 Kraków, al. Bora-Komorowskiego 41 (Centrum Serenada), tel. 12 422 40 00,
krakow@wezyrholidays.pl
 Kraków, ul. Kościuszki 23, tel. 12 426 43 96, krakow2@wezyrholidays.pl
 Łódź, ul. Drewnowska 58 (CH Manufaktura), tel. 42 231 58 12, lodz@wezyrholidays.pl
 Olsztyn, ul. Tuwima 26 (Galeria Warmińska), tel. 89 678 94 50,
olsztyn@wezyrholidays.pl
 Płock, ul. Wyszogrodzka 127 (Galeria Mazovia), tel. 24 367 87 30, plock@wezyrholidays.pl
 Poznań, ul. Matyi 2 (CH Avenida Poznań), tel. 61 843 21 15, poznan@wezyrholidays.pl
 Poznań, ul. Pleszewska 1 (Posnania), tel. 61 628 07 77, poznan2@wezyrholidays.pl
 Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 (Galeria Rzeszów), tel. 17 783 55 50,
rzeszow@wezyrholidays.pl
 Sosnowiec, ul. 3 Maja 13, tel. 32 263 14 70, sosnowiec@wezyrholidays.pl
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 Tarnów, ul. Nowodąbrowska 127 (Gemini Park Tarnów),
tel. 14 639 51 60, tarnow@wezyrholidays.pl
 Toruń, ul. Stanisława Żółkiewskiego 15 (Atrium Copernicus),
tel. 56 640 52 80, torun@wezyrholidays.pl
 Warszawa Centrum, al. Jana Pawła II 29, tel. 22 556 60 77,
centrum@wezyrholidays.pl
 Warszawa Ochota, Aleje Jerozolimskie 148 (CH Reduta),
tel. 22 556 60 66, mokotow@wezyrholidays.pl
 Warszawa Wilanów, al. Rzeczypospolitej 18, tel. 22 842 02 02,
wilanow@wezyrholidays.pl
 Wrocław, ul. Piłsudskiego 2, tel. 71 337 58 34,
wroclaw@wezyrholidays.pl

AUTORYZOWANE BIURA PODRÓŻY:
Polecamy również kontakt z naszymi Autoryzowanymi Biurami Podróży
w całej Polsce. Adres swojego najbliższego biura znajdziesz na stronie
obok oraz na www.wezyrholidays.pl/punkty-sprzedazy

BIURA AGENCYJNE:
Nasza oferta dostępna jest również w ponad 2000 tradycyjnych
biur podróży.

Infolinia dla Klientów:

801 44 44 00
klient@wezyrholidays.pl
www.wezyrholidays.pl

Autoryzowane Biura Podróży

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
• Bolesławiec, Axis; Rynek 7/7; 59-700 Bolesławiec,
tel. +48 75 732 20 10, axis@axis-travel.pl
• Głogów, Travel AG; plac Konstytucji 3 Maja 2,
67-200 Głogów, tel. +48 76 834 13 16, glogow@travel2u.pl
• Kłodzko, An-Travel; ul. Wita Stwosza 5, 57-300 Kłodzko,
tel. +48 74 867 88 88, biuro@antravel.pl
• Legnica, Wakacjedlaciebie.com.pl; ul. Libana 5,
59-220 Legnica, tel. +48 76 862 95 71,
gromada@poczta.onet.pl
• Lubin, Habibi Travel; ul. Armii Krajowej 1,
59-300 Lubin, tel. +48 76 724 90 44, biuro@habibitravel.pl
• Wałbrzych, Jolka; ul. Moniuszki 17, 58-300 Wałbrzych,
tel. +48 74 8433984, jolka@hm.pl
• Wałbrzych, MR Travel; ul. Broniewskiego 67/303 B,
58-309 Wałbrzych, tel. +48 74 663 01 17, mr@mrtravel.com.pl
• Wrocław, Fly Back; ul. Hallera 52 (CH Borek),
50-984 Wrocław, tel. +48 71 783 18 96,
flyback@flyback.com.pl
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
• Bydgoszcz, Glob Travel; Stary Rynek 1,
85-101 Bydgoszcz, tel. +48 52 321 45 95,
globtravel@globtravel.pl
• Bydgoszcz, Summer; ul. Dworcowa 37,
85-010 Bydgoszcz, tel. +48 52 321 21 02,
biuro@summer.bydgoszcz.pl
• Inowrocław, Przygoda; ul. Królowej Jadwigi 12,
88-100 Inowrocław, tel. +48 52 355 91 11,
przygodaino@poczta.onet.pl
• Świecie, Klub Podróżnika; al. Jana Pawła II 3 E,
86-100 Świecie, tel. +48 52 562 00 55,
biuro@klub-podroznika.eu
• Toruń, Coco Tours; ul. Małe Garbary 21,
87-100 Toruń, tel. +48 56 652 29 56,
monika.kwiatkowska@cocotours.pl
• Włocławek, Sun Travel; ul. Zbiegniewskiej 75,
87-800 Włocławek, tel. +48 54 420 17 44,
kontakt@suntravel.wloclawek.pl
WOJ. LUBELSKIE
• Biłgoraj, Planeta; plac Wolności 8, 23-400 Biłgoraj,
tel. +48 84 686 18 18, biuro@planeta-podrozy.pl
• Lublin, Solclub, ul. Orkana 6 (Galeria Orkana),
20-950 Lublin, tel. +48 81 443 30 00, info@solclub.pl
WOJ. LUBUSKIE
• Gorzów Wielkopolski, Sun Klub;
ul. Mieszka I 68/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
tel. +48 95 736 68 88, biuro@sunklub.pl
• Zielona Góra, Sun Klub; ul. Kupiecka 21,
65-426 Zielona Góra, tel. +48 68 452 87 44,
biuro@bpeldorado.pl
WOJ. ŁÓDZKIE
• Łódź, Planeta Podróży, ul. Żwirki 3, 90-448 Łódź,
tel. +48 42 661 94 60, biuro@planetapodrozy.pl
• Łódź, Sol Travel, ul. Piotrkowska 132, 90-103 Łódź,
tel. +48 42 632 34 14, soltravel@soltravel.pl
• Piotrków Trybunalski, Juventur;
ul. Słowackiego 103, 97-300 Piotrków Trybunalski,
tel. +48 44 646 87 13, biuro@juventurpiotrkow.pl
• Radomsko, Trybunalskie; ul. Reymonta 43/12,
97-500 Radomsko, tel. +48 44 685 21 77,
biuro@trybunalskie.com.pl
• Tomaszów Mazowiecki, Omnitur,
ul. P.O.W. 17 lok. 1, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
tel. +48 44 724 98 12, omnitur@omnitur.pl
• Zduńska Wola, Ventus Travel; ul. Łaska 15,
98-220 Zduńska Wola, tel. +48 43 825 31 67,
ventustravel@gmail.com
• Zgierz, Viva Centrum Podróży;
plac Jana Pawła II 17, 95-100 Zgierz,
tel. +48 42 719 06 85, vivacp@poczta.wp.pl
WOJ. MAŁOPOLSKIE
• Andrychów, Marti Travel; plac Mickiewicza 1C,
34-120 Andrychów, tel. +48 33 870 33 77,
mwandor@martitravel.pl
• Kęty, Idea Travel; ul. Rynek 11, 32-650 Kęty,
tel. +48 33 845 18 60, idea@idealnewakacje.pl
• Kraków, Travel Market; ul. Kapelanka 54 (CH Tesco),
30-347 Kraków, tel. +48 12 267 03 25,
kapelanka@travel-market.pl
• Nowy Targ, Regle; ul. Szaflarska 23,
34-400 Nowy Targ, tel. +48 18 2667372,
regle@tatrynet.pl
• Olkusz, Ilkus; ul. Sławkowska 13, 32-300 Olkusz,
tel. +48 32 643 15 85, ilkus@ilkus.com.pl
• Oświęcim, Odlotowe Wakacje;
Rynek Główny 20, 32-600 Oświęcim,
tel. +48 33 445 81 03, biuro@agturim.pl
• Wadowice, Idea Travel; ul. Lwowska 8,
34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 55 90,
idea@idealnewakacje.pl
• Zakopane, Regle; ul. Krupówki 42/5,
34-500 Zakopane, tel. +48 18 201 57 81,
regle2@tatrynet.pl
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WOJ. MAZOWIECKIE
• Grodzisk Mazowiecki, Travel Club;
ul. Spółdzielcza 6 lok. 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
tel. +48 882 801 884, biuro@travelclub.net.pl
• Piaseczno, Ariadna Travel; ul. Młynarska 4E,
05-500 Piaseczno, tel. +48 22 735 22 10,
info@ariadnatravel.pl
• Płock, Wakacyjny Doradca ;
ul. Józefa Kwiatka 35 lok. 3, 09-400 Płock,
tel. +48 24 364 55 50, biuro@wakacyjnydoradca.pl
• Pruszków, SandyTravels.pl, ul. Wojska Polskiego 46 A,
05-804 Pruszków, tel. +48 22 734 23 63,
bartosz@sandytravels.pl
• Siedlce, Maxi Travel; ul. 3-go Maja 38, 08-110 Siedlce,
tel. +48 25 632 60 65, mira@maxitravel.pl
• Warszawa, Holiday Club; ul. Malczewskiego 52,
02-617 Warszawa, tel. +48 22 844 06 99,
mokotow@holidayclub.com.pl
• Warszawa, Smile Holiday; al. Niepodległości 92/98
(Metro Racławicka), 02-585 Warszawa,
tel. +48 22 848 14 08, marcin@smileholiday.pl
• Warszawa, World Holidays; ul. Szkoły Orląt 4 lok. 8,
03-984 Warszawa, tel. +48 22 893 10 35,
biuro@worldholidays.pl
• Wołomin, Hit Travel; ul. Ogrodowa 1, 05-200 Wołomin,
tel. +48 22 787 90 16, hittravel@hittravel.pl
WOJ. PODKARPACKIE
• Nisko, Nista; plac Wolności 1, 37-400 Nisko,
tel. +48 15 841 20 85, nista@poczta.onet.pl;
WOJ. PODLASKIE
• Białystok, 24 Holiday; ul. Św. Mikołaja 1/1,
15-420 Białystok, tel. +48 85 742 07 74,
mikolaja@24holiday.pl
WOJ. POMORSKIE
• Gdańsk, 24 Holiday; ul. Dmowskiego 7B/2,
80-243 Gdańsk,tel. +48 58 350 57 97, gdansk@24holiday.pl
• Gdańsk, Mttravel.pl; ul. Św. Ducha 37/39,
80-834 Gdańsk, tel. +48 58 306 61 66,
biuro@mttravel.pl
• Gdańsk, Sun Way Travel; ul. Schuberta 102A (Galeria Morena),
80-172 Gdańsk, tel. +48 72 129 00 00,
morena@sunwaytravel.pl
• Kościerzyna, Exotico.pl; ul. Staszica 13,
83-400 Kościerzyna, tel. +48 788 966 666,
biuro@exotico.pl
• Słupsk, Sun Way Travel;
ul. Szczecińska 58/30 (CH Jantar), 76-200 Słupsk,
tel. +48 59 845 54 80, biuro@sunwaytravel.pl
• Sopot, World Tour; ul. Boh. Monte Cassino 25,
81-767 Sopot, tel. +48 58 555 00 45,
oktravel@oktravel.pl
WOJ. ŚLĄSKIE
• Będzin, Sun&Travel; ul. 11 Listopada 10
(CH Kaufland), 42-500 Będzin,
tel. +48 32 263 26 54, biuro@sun.travel.pl
• Bielsko-Biała, Idea Travel; ul. Głęboka 5,
43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 811 66 66,
idea@idealnewakacje.pl
• Bieruń, Traveller; ul. Granitowa 16, 43-155 Bieruń,
tel. +48 32 216 37 39, piast@traveller.net.pl
• Chorzów, Conti; ul. Dworcowa 2, 41-500 Chorzów,
tel. +48 32 346 00 84, biuro@contichorzow.pl
• Cieszyn, Bea-Travel; ul. Głęboka 45,
43-400 Cieszyn, tel. +48 33 852 08 17,
beatravel@pro.onet.pl
• Czechowice Dziedzice, Chantal Travel;
ul. Targowa 2, 43-502 Czechowice Dziedzice,
tel. +48 32 737 62 23, biuro@chantaltravel.pl
• Częstochowa, E-lastminute.pl; ul. Dąbrowskiego 7,
42-202 Częstochowa, tel. +48 34 324 80 40,
office@e-lastminute.pl
• Jastrzębie Zdrój, Podróżnik; ul. Harcerska 1D,
44-335 Jastrzębie Zdrój, tel. +48 32 470 05 88,
butpodroznik@wp.pl
• Jaworzno, Laguna; ul. Mickiewicza 5,
43-600 Jaworzno, tel. +48 32 752 65 89,
biuro@odlotowewakacje.pl
• Jaworzno, Sun Tour; ul. Sądowa 5A,
43-600 Jaworzno, tel. +48 32 751 91 21,
suntour@interia.pl
• Kłobuck, Scout Travel 2; ul. Wieluńska 31/B
(Park Handlowy Tęcza), 42-100 Kłobuck,
tel. +48 34 317 22 04, scouttravel2@interia.eu
• Mikołów, Holiday Ticket; ul. Św. Wojciecha 25,
43-190 Mikołów, tel. +48 32 226 42 92,
rezerwacje@holidayticket.pl
• Mysłowice, Wigor; ul. Armii Krajowej 22,
41-400 Mysłowice, tel. +48 32 222 56 06,
biurowigor@vp.pl
• Racibórz, Max, plac Dworcowy 1, 47-400 Racibórz,
tel. +48 32 415 27 73, centrala@maax.pl
• Ruda Śląska, Sun Travel; ul. Wawelska 2,
41-700 Ruda Śląska, tel. +48 32 243 52 99,
suntravel@vp.pl

• Rybnik, Firo-Tour; ul. Raciborska 5, 44-200 Rybnik,
tel. +48 32 433 00 13, biuro@firotour.pl
• Siemianowice Śląskie, Atut; ul. Staszica 3,
41-100 Siemianowice Śląskie,
tel. +48 32 765 83 24, kontakt@biurolastminute.pl
• Tychy, Holiday; ul. Dmowskiego 22,
43-100 Tychy, tel. +48 32 217 46 00,
biuro@holiday.tychy.pl
• Wodzisław Śląski, P.U.T. WW; ul. Rynek 11,
44-300 Wodzisław Śląski,
tel. +48 32 455 55 00, wojtek@wakacjeww.pl
• Zabrze, Koral Travel; plac Teatralny 12 (CH Platan),
41-800 Zabrze, tel. + 48 32 278 04 99,
bpplatan@o2.pl
• Zawiercie, Denar Travel; ul. 3 Maja 1A,
42-400 Zawiercie, tel. +48 32 670 95 96,
biuro.zawiercie@denartravel.pl
• Żory, Sun Travel; ul. Górne Przedmieście 1,
44-240 Żory, tel. +48 32 434 18 88,
biuro@sun-travel.com.pl
• Żywiec, Idea Travel; ul. Wesoła 1,
34-300 Żywiec, tel. + 48 33 863 11 33,
idea@idealnewakacje.pl

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
• Kielce, Centrum Last Minute; ul. Kościuszki 24,
25-310 Kielce, tel. +48 41 344 75 03,
biuro@lastowicze.pl
• Ostrowiec Świętokrzyski, Voyager;
ul. Mickiewicza 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel. +48 41 263 41 85,
voyager.ostrowiec@gmail.com
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
• Ełk, Holidayline.pl; ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3,
19-300 Ełk, tel. +48 87 610 88 88,
rezerwacje@holidayline.pl
• Iława, Luz; ul. Królowej Jadwigi 14,
14-200 Iława, tel. +48 89 648 39 31,
luz@luzbp.pl
• Olsztyn, Aja Travel; ul. Warmińska 27 lok. 10,
10-544 Olsztyn, tel. +48 89 652 14 76,
ajatravel@e-lastminute.pl
• Ostróda, M-Tour; ul. Grunwaldzka 16,
14-100 Ostróda, tel. +48 89 646 48 48,
mtour.ostroda@gmail.com
WOJ. WIELKOPOLSKIE
• Gniezno, Sun Way Travel; ul. Sobieskiego 17 lok. 111
(Galeria MAX), 62-200 Gniezno,
tel. +48 721 260 000, gniezno@sunwaytravel.pl
• Kalisz, Yerco; ul. Górnośląska 25, 62-800 Kalisz,
tel. +48 62 753 23 85, biuro@yerco.pl
• Kępno, Kuba Tour; al. Marcinkowskiego 4a/7,
63-600 Kępno, tel. +48 62 782 00 47,
kubatour@wp.pl
• Konin, Sun Way Travel;
ul. Ogrodowa 31A (CH Ferio), 62-571 Konin,
tel. +48 721 580 000,
konin@sunwaytravel.pl
• Leszno, Laguna; Rynek 35, 64-100 Leszno,
tel. +48 65 529 57 97, info@laguna.leszno.pl
• Luboń, Kivi Travel; ul. Żabikowska 66 (CH Pajo),
61-696 Luboń, tel. +48 65 529 57 97,
biuro@kiwitravel.pl
• Nowy Tomyśl, Śródziemnomorze;
ul. Piłsudskiego 46, 64-300 Nowy Tomyśl,
tel. +48 61 442 11 00, biuro@srodziemnomorze.pl
• Oborniki, AP Travel; ul. 11 Listopada 2 (Intermarché),
64-600 Oborniki, tel. +48 61 296 06 00,
oborniki@aptravel.pl
• Ostrów Wielkopolski, Wakacyjnyagent.pl;
ul. Wojska Polskiego 2/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. +48 62 590 38 49,
biuro@wakacyjnyagent.pl
• Piła, Słoneczna Przygoda; ul. Kilińskiego 6/1,
64-920 Piła, tel. +48 67 350 30 30,
rezerwacje@slonecznaprzygoda.pl
• Poznań, Agenda; ul. Woźna 7, 61-777 Poznań,
tel. +48 61 853 09 54, biuro@superwakacje.pl
• Poznań, Holidayservice; al. Solidarności 42,
61-696 Poznań, tel. +48 61 677 10 00,
info@holidayservice.pl
• Poznań, Viva Travel; ul. Bukowska 285,
60-189 Poznań (Terminal Portu Lotniczego – Ławica),
tel. +48 61 849 21 75,
biuro@viva-travel.com.pl
• Przeźmierowo, Balkan Travel; ul. Rynkowa 75C,
62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 652 51 01,
balkantravel@balkantravel.pl
• Środa Wielkopolska, Podróży Świat;
ul. Stary Rynek 4, 63-000 Środa Wielkopolska,
tel. +48 61 639 30 52, biuro@podrozyswiat.pl
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
• Koszalin, Sun Way Travel; ul. Paderewskiego 1
(CH Atrium), 75-736 Koszalin, tel. +48 72 124 00 00,
koszalin@sunwaytravel.pl
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