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TURECKO
hlavné mesto Ankara

rozloha | obyvateľstvo 783 562 km² | 75 627 tisíc obyvateľov

jazyk turečtina, na komunikáciu angličtina, nemčina, ruština

mena nová turecká líra (try)
 akceptovaná mena v obchodoch: euro, dolár, turecká líra

časový posun +1 hodina

voda nepitná (z vodovodného systému)

tradičné jedlá a nápoje  šiš kebab, biber dolmasi (studené plnené zelené papriky), 
 kofty (mäsové guľky), pide (turecká „pizza“), gozleme 
 (placky), baklava, turecká káva, turecký čaj a raki

čas trvania letu 2 hod. 30 min.

Vyberte sa s nami do krajiny 
slnečného Orientu a spoznajte krásy 
Turecka a jeho prvotriedne služby.



ALANYA
Mohutné hradby v his-
torickom centre, tra-
dičné bazare a známa 
Kleopatrina pláž, 
alebo relax v jednom 
z mnohých kvalitných 
rezortov lemujúcich 
pobrežie Stredozem-
ného mora- stačí si len 
vybrať!

ALANYA CiTY TOUR
orientačná cena 25€

KEMER
Pôvodne malá rybár-
ska dedinka, ktorá 
vyrástla na úbočí 
pohoria Taurus, dnes 
stredisko s moderným 
centrom, jachtárskym 
prístavom a dlhými 
kamienkovými plážami 
s krištáľovo čistým 
morom.

LARA / ANTALYA
Metropola tureckej 
riviéry- aj tak by sa 
dalo nazvať toto nové 
moderné letovisko len 
pár minút od letiska, 
kde vyrástli luxusné 
hotely tej najvyššej 
kvality.

NTALYA CiTY TOUR
orientačná cena 30€

BELEK
Luxusné letovisko, 
ktoré je rajom pre 
milovníkov golfu sa 
môže pochváliť nie len 
hotelmi so špičkovými 
službami, ale v ne-
poslednom rade aj 
krásnym prostredím 
plným voňavých pínií 
a citrusovníkov.

SiDE
Malebné miesto  
v údolí rieky Manavgat 
s plážami s jemným 
pieskom a historické 
centrum s antickými 
pamiatkami je len časť 
z toho, čím Side očarí.

SiDE CiTY TOUR
orientačná cena 35€

RAFTiNG
orientačná cena 30€

DELFÍNiA SHOW
orientačná cena 35€

JEEP SAFARi
orientačná cena 35€

TURECKÉ KÚPELE HAMAM
orientačná cena 25€
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aquapark (najväčší v oblasti)
2 bazény ( s oddelenou časťou pre deti), 2 detské bazény, 
tobogany pre deti aj dospelých – kamikadze 54 m, čierna 
diera 89 m, body 70 m, rafting 69 m, twister 55 m, multi 
54 m, lietajúce lode 54 m, space 48 m, bowl 40 m, voľný 
pád 32 m, wide slide 30 m, boomerang 23 m, pirátska loď 
pre deti s toboganmi, miniklub (4 – 12r.), zóna pre dospelých, 
amfiteáter, fitnes zóna, plážový volejbal, šípky.

animačný program 09:55 – 23:00
Hudobná šou, disco 24:00 – 02:00, „Chill out“ bar 
10:00 – 24:00 (alko aj nealko nápoje), týždenne živá hudba.

jedlo a občerstvenie
„Amphi“ bar 09:00 – 24:00 (nealko, pivo, víno), „Tropic Bar“ na 
pláži 09:00 – 16:00 (nealko, pivo, víno), plážový bar 10:00 – 24:00, 
2 „pool“ bary 10:00 – 24:00 (nealko, pivo, víno), aqua bar 
09:00 – 16:00, „mini club“ detský bar 12:00 – 16:00, „aqua“ bar 
10:00 – 17:00 (alko aj nealko), cukráreň 11:00 – 18:00, zmrzlina 
12:00 – 16:00 (aqua bar, mini club bar), snack bar 12:00 – 16:00, 
hamburgery 12:00 – 16:00, fried chicken 12:00 – 16:00, pizze-
ria 12:00 – 16:00, gozleme 12:00 – 16:00, wafle a palacinky 
12:00 – 18:00, 4 a‘la carte reštaurácie 19:00 – 21:00 (ázijská, 
turecká, grill house, rezervácia potrebná vopred).

servis
Ležadlá, slnečníky a matrace, plážové osušky (za depozit), 
sprchy a detská sprcha Clown.

Za poplatok
Alkolické nápoje po 23.00 hod., Disco bar 00.00 – 02.00, 
altánky „Gazebo“ s baldachýnom, SPA & THALASSO masážne 
centrum s „Bali“ altánkami, a‘la carte reštaurácie „fish & steak“ 
13:00 – 23:00, vodné športy, nákupná zóna.

Aj túto sezónu sme pre Vás našich najmenších a najdôležitej-
ších klientov pripravili zaujímavý program, o ktorý sa budú 
starať naši šikovní, slovenskí a pre prácu s deťmi vyškolení 
animátori 6x týždenne v mesiacoch júl a august. 
V rámci programu sa môžete tešiť na súťaže o zaujímavé 
ceny, maľovanie na tvár, tričká, kamene, hry v bazéne a na 
pláži, športové aktivity, mini olympiádu, vedomostné kvízy, 
a mnohé ďalšie aktivity.

HAPPY
JUNiOR
CLUB

aquapark

EFTALiA iSLAND v čÍSLACH
Vodný park stojí na rozlohe 80 000 m2

Dĺžka toboganov jednotlivo je od 23 m do 89 m
Celková dĺžka všetkých toboganov je 875 m
Dĺžka pláže patriacej ku aquaparku je 2 km

Aquapark je vybudovaný priamo na pláži v ob-
lasti Alanya – Türkler. Patrí do známej hotelovej 
siete Eftalia hotels, podobne ako hotely:
eftalia splash resort 5* ai, str. 92
eftalia marin 5* 24-hod. uai, str. 93
eftalia aqua resort 5* 24-hod. uai, str. 94
eftalia ocean 5* 24-hod. uai, 
otvorený v roku 2017, str. 95

otvorený
2014

turecko | AlAnyA, turkler

EFTALiA iSLAND
všETKO NA JEDNOM MiESTE
jeden z najväčších aquaparkov 
na tureckej riviere – eftalia 
island – otvoril svoje brány v roku 
2014. svojim otvorením sa stal 
neodmysliteľnou súčasťou 
hotelov eftalia a obľúbeným 
centrom zábavy pre celú rodinu. 
profesionálny animačný tím 
roztancuje a rozhýbe všetky 
vekové kategórie. počas celého 
dňa organizuje bohatý program 
pri bazénoch, na pláži a večerné 
výstúpenia v amfiteátri. 
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tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

turecko | AlAnyA, turkler

poloha
Hotel Eftalia Splash Resort sa nachádza v letovis-
ku Türkler, medzi strediskami Konakli a Avsallar. 
Najbližšie nákupné možnosti sú priamo v hoteli, 
aj v jeho tesnej blízkosti na miestnom bazáre. 
Známe a rušné mesto Alanya je vzdialené 18 
km a mesto Konakli 4 km. Medzinárodné letisko 
v Antalyi je vzdialené 100 km a samotné centrum 
Antalye 110 km.

vybavenie
2 hlavné budova, 3 výťahy, 290 izieb, recepcia, 
lobby s WiFi, hlavná reštaurácia, a‘la carte reštau-
rácia, bazén, vnútorný bazén, detský bazén, detský 
vnútorný bazén, aquapark s toboganmi, pirátskou 
loďou, šmykľavkami pre deti, 10 barov, detské 
ihrisko, miniklub (4 – 12r.), amfiteáter, diskotéka, 
živá hudba, animácie, sauna, turecký kúpeľ, fitnes, 
tenisový kurt, basketbal, futbal, šípky, aerobik, 
vodné pólo, stolný tenis, plážový volejbal. 
Za poplatok: SPA, masáže, peeling, parný kúpeľ, 
biliard.

ubytovanie | 3 deti do 15 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek (28 – 32 m2), tzv. economy izby bez bal-
kóna (cenovo zvýhodnené), rodinné izby (32 – 50 m2, 
2 miestnosti, 6 pevných lôžok, 7. a 8. osoba na 
vyžiadanie), bezbariérové izby, individuálna klima-
tizácia, kúpeľňa, WC, vaňa/sprcha, sušič na vlasy, 
TV/SAT, telefón, WiFi, minibar, balkón. 
Za poplatok: trezor.

stravovanie
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Na piesočnatú pláž ,,Eftalia Island ‚‘ sa dostanete 
hotelovým zvozom zadarmo. Na pláži sú k dispozí-
cií ležadlá, slnečníky a matrace zadarmo a plážové 
osušky za depozit. Podrobný rozpis plážových 
aktivít nájdete na strane.

obľúbený hotelový rezort, ktorý 
každoročne priťahuje množstvo 
ľudí vďaka známemu aquaparku 
eftalia island neďaleko hotela.

all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, neskoré raňajky 
10:00 – 11:00, obedy 12:30 – 14:00, večere 
19:00 – 21:00, cukráreň 11:00 – 17:00, nealko-
holické a alkoholické nápoje miestnej výroby 
10:00 – 23:00. 
Za poplatok: a‘la carte reštaurácia (rezervácia 
vopred). Podrobný popis all inclusive dostanete 
na recepcii pri ubytovaní.88

EFTALiA
SPLASH RESORT

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

3 deti do 15
 rokov zadarmo

wifi zadarmo

all inclusive

aquapark

plážový bar
zadarmo

animátor
slovenský jazyk

transfer na pláž

wifi na izbe
zadarmo

oficiálne
hodnotenie

turecko | AlAnyA, turkler

poloha
Hotelový rezort sa nachádza v stredisku Türkler 
v tesnej blízkosti pláže, od ktorej ho delí iba miest-
na komunikácia. Centrum najbližšieho mestečka 
Konakli je vo vzdialenosti 4 km. Historické centrum 
strediska Alanye je vzdialené 18 km a pohodlne sa 
tam dostanete miestnou dopravou, tzv. dolmu-
šom. Medzinárodné letisko v Antalyi je od hotela 
vzdialené 100 km. 

vybavenie
2 hlavné budovy, 3 vedľajšie budovy s priamym 
vstupom do bazéna, 6 výťahov, 491 izieb, recepcia, 
lobby s WiFi, hlavná reštaurácia, a‘la carte reštaurá-
cia, cukráreň (zmrzlina v určené hodiny), 11 barov, 
hlavný vonkajší bazén, 6 „swim up“ bazénov, detský 
vonkajší bazén, veľký aquapark „Eftalia Island“ na 
pláži, miniklub (4 -12 r.), detské ihrisko, animácie, 
amfiteáter, profesionálne šou, disko, fitnes, plážový 
volejbal, lukostreľba, šípky, stolný tenis, bingo, ae-
robik, aquagymnastika, vodné pólo, sauna. 
Za poplatok: Spa centrum, masáže, peeling, parné 
kúpele, kaderníctvo, doktor, obchody. 

ubytovanie | 3 deti do 15 rokov Zadarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek v hl. budove (28 – 32 m2), rodinné izby 
(62 m2, 2 miestnosti, max 5+1), „swim up“ izby 
s priamym vstupom do bazéna (1-2 miestnos-
ti – mezonet, max 5+1), bezbariérové izby, cen-
trálna klimatizácia, kúpeľňa, sprcha, WC, sušič na 
vlasy, telefón, TV/SAT, WiFi, minibar, trezor, balkón.

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
„Eftalia Island“ piesočnato-kamienková pláž sa 
nachádza priamo pred hotelom. Pohodlne sa 
sem dostanete podchodom popod miestu ko-
munikáciu. Slnečníky, ležadlá aj plážové osušky sú 
k dispozícii zadarmo. Podrobný rozpis plážových 
aktivít nájdete na strane.

hotel eftalia marin otvoril 
svoje brány po prvý krát v roku 
2014 a odvtedy sa teší veľkej 
priazni klientov.

24 hod. ultra all inClusive 
Raňajky 07:00 – 10:00, neskoré raňajky 
10:00 – 11:00, obedy 12:30 – 14:00, večere 
19:00 – 21:00, snack bar 12:00 – 16:00, bar na pláži 
10:00 – 24:00, a‘la carte reštaurácia 19:00 – 21:00 
(rezervácia nutná vopred). 
Za poplatok: disco bar (Eftalia Island) 23:00 – 02:00. 
Podrobný rozpis ultra all inclusive programu do-
stanete na recepcii pri ubytovaní. 89

EFTALiA
MARiN

pláž 50m

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

3 deti do 15
 rokov zadarmo

wifi zadarmo

tripadvisor

aquapark

plážový bar
zadarmo

otvorený
2014

animátor
slovenský jazyk

wifi na izbe
zadarmo

24 hod. ultra
all inclusive

tobogan



tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

turecko | AlAnyA, turkler

poloha
Hotel je situovaný v pokojnom letovisku Türkler,  
3 km od mesta Avsallar a 4 km od Konakli. Najbližšie 
nákupné možnosti sú nielen priamo v hoteli, ale aj 
v miestnom bazáre vzdialenom len 800 m. Známe 
a rušné stredisko Alanya je vzdialené 18 km. Me-
dzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 100 km. 

vybavenie
2 budovy, 5 trojposchodových viliek, 470 izieb, 
recepcia, lobby s WiFi, 6 výťahov, hlavná reštau-
rácia, a’la carte reštaurácia, 7 barov, 3 snack bary,  
2 vonkajšie bazény, 2 detské bazény, vnútorný 
bazén, aquapark, tobogany, detské ihrisko, mi-
niklub (4 – 12 r.), animácie, živá hudba, disko, am-
fiteáter, fitnes, aerobik, vodný aerobik, basketbal, 
tenisový kurt, plážový volejbal, stolný tenis, futbal, 
šípky, turecké kúpele, sauna.
Za poplatok: SPA, masáže, tenisové vybavenie 
a osvetlenie kurtu, internetová kaviareň.

ubytovanie | 3 deti do 15 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek (24 – 34 m2), rodinné izby (43 – 60 m2, 
2 miestnosti, max. 5+1), relax suity (35 m2, jacuzzi, 
max. 2+1), bezbariérové izby, centrálna klimatizácia, 
kúpeľňa, vaňa, WC, sušič na vlasy, TV/SAT, telefón, 
trezor, minibar, balkón.

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
„Eftalia Island“ piesočnato-kamienková pláž sa na-
chádza priamo pred hotelom a dostanete sa na 
ňu podchodom popod miestnu komunikáciu. Na 
pláži sa nachádza aquapark s množstvom ďalších 
športových aktivít pre celú rodinu. Slnečníky, le-
žadlá a plážové osušky sú v rámci ultra all inclusive 
dispozícii zadarmo. Podrobný rozpis plážových 
aktivít nájdete na strane.

hotelový komplex 
s vlastným aquaparkom 
je ideálnou voľbou pre 
aktívnu rodinnú dovolenku.

24 hod. ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:00, večere 
19:00 – 21:00, bar pri bazéne 10:00 – 24:00, cukrá-
reň 11:00 – 17:00, snack bar 12:00 – 16:00, Burger-
land, a‘la carte reštaurácia 19:00 – 21:00 (rezervácia 
nutná vopred), miestne nealkoholické a alkoholické 
nápoje a niektoré importované nápoje. 
Za poplatok: importované nápoje. Podrobný rozpis 
ultra all inclusive programu dostanete na recepcii 
pri ubytovaní.90

EFTALiA
AqUA RESORT

pláž 50m

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

3 deti do 15
 rokov zadarmo

wifi zadarmo

aquapark

plážový bar
zadarmo

animátor
slovenský jazyk

wifi na izbe
zadarmo

24 hod. ultra
all inclusive

oficiálne
hodnotenie

turecko | AlAnyA, turkler

poloha
Novučičký rezort sa nachádza v stredisku Türkler, 
len 2km od centra najbližšieho mestečka Avsallar 
a 4km od Konakli. Známe rušné stredisko Alanya 
je vzdialené 18 km od hotela. Pohodlne sa tam 
dostanete taxíkom alebo miestnou dopravou, tzv. 
dolmušom. Najbližšie nákupné možnosti sú priamo 
v hoteli ako aj v jeho tesnej blízkosti na miestnom 
bazáre. Medzinárodné letisko v Antalyi je od hotela 
vzdialené 100 km. 

vybavenie
hlavná budova, vedľajšia budova s priamym vstu-
pom do bazéna, recepcia, lobby s WiFi, hlavná 
reštaurácia, a‘la carte reštaurácie, cukráreň (zmrz-
lina v určené hodiny), bary, bazén, „swim up“ 
bazény, detský bazén, ležadlá, slnečníky, aquapark, 
detské ihrisko, animácie, amfiteáter, profesionálne 
šou, živá hudba, disko, fitnes, plážový volejbal, 
lukostreľba, šípky, stolný tenis, aerobik, aquagym-
nastika, vodné pólo, sauna. 
Za poplatok: masáže, peeling, parné kúpele, 
doktor, obchody. 

ubytovanie | 3 deti do 15 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek v hl. budove, rodinné izby (2 miest-
nosti), „swim up“ s priamym vstupom do bazéna, 
bezbariérové izby, centrálna klimatizácia, kúpeľňa, 
sprcha, WC, sušič na vlasy, telefón, TV/SAT, mini-
bar, trezor, balkón, laminátová podlaha.

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
„Eftalia Island“ piesočnato-kamienková pláž sa na-
chádza priamo pred hotelom, kde sa dostanete 
pohodlne podchodom popod miestu komunikáciu. 
Podrobný popis vybavenia pláže nájdete na strane.

najnovší prírastok do rodiny 
eftalia hotelov je hotelový rezort 
eftalia ocean, ktorý svoje brány 
otvorí v tejto sezóne.

24 hod. ultra all inClusive 
Raňajky 07:00 – 10:00, neskoré raňajky, obedy 
12:30 – 14:00, večere 19:00 – 21:00, cukráreň, 
bar pri bazéne a na pláži, plážový snack bar, 
občerstvenie Burgerland 24 hod, nealkoholické 
a alkoholické nápoje miestnej produkcie 24 hod, 
a‘la carte reštaurácia (rezervácia nutná vopred). 
Podrobný rozpis ultra all inclusive programu do-
stanete na recepcii. 91

EFTALiA
OCEAN

pláž 50m

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

wifi zadarmo

aquapark

plážový bar
zadarmo

24 hod. ultra
all inclusive

tobogan

otvorený
2017



oficiálne
hodnotenie

turecko | AlAnyA, Incekum

poloha
Novopostavený hotel Azura Deluxe otvorený v roku 
2015 sa nachádza v časti Incekum, len 22 km od 
historického centra Alanye, kam sa pohodlne dosta-
nete miestnou dopravou, alebo taxíkom. Najbližšie 
nákupné možnosti sú nielen priamo v hoteli, ale aj 
v jeho tesnej blízkosti. Medzinárodné letisko v An-
talyi je od hotela vzdialené 98 km a veľkomesto 
Antalya 115 km. 

vybavenie
7 poschodí, 330 izieb, 4 výťahy, recepcia, lobby 
s WiFi, hlavná reštaurácia, 3 a‘la carte reštaurácie, 
5 barov, vonkajší bazén, detský bazén, 2 vnútorné 
bazény (v zimnom období), jacuzzi, aquapark, 
miniklub (4 – 12 r.), detské ihrisko, fitnes, amfiteá-
ter, disco, animácie, tenis, šípky, boccia, turecké 
kúpele, parná sauna. 
Za poplatok: vybrané a‘la carte reštaurácie, SPA, 
masáže, kaderníctvo, obchody, biliard, doktor, 
požičovňa áut a bicyklov, babysitting, interne-
tový kútik.

ubytovanie | 3 deti do 13 rokov Zadarmo
2- lôžkové deluxe izby s možnosťou 1 alebo  
2 prísteliek (28 – 30 m2), rodinné izby (42 m2, 
2 miestnosti, max. 5 os.), superior izby (43 m2, 
jacuzzy, výhľad na more, max 2os.), bezbariérové 
izby, kúpeľňa, sprcha, WC, TV/SAT, sušič na vlasy, 
minibar (dopĺňaný denne nealko nápojmi), trezor, 
individuálna klimatizácia, WiFi, detská postieľka 
na vyžiadanie, balkón. 
Za poplatok: telefón, room service.

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel je situovaný priamo na súkromnej piesočna-
tej pláži s mólom a kamienkovým vstupom do mora. 
Na pláži sú k dispozícií plážové ležadlá, slnečníky, 
plážové osušky a matrace zadarmo. Klientom je 
k dispozícií plážový bar v čase od 10:00 – 18:00 
v rámci all inclusive konceptu zadarmo. 

azura deluxe otvoril svoje 
brány v máji 2015. Získa si vás 
svojím príjemným prostredím 
a kvalitnými službami.

24 hod. ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:00, 
večere 19:00 – 21:00, snack 12:00 – 16:00, koláčiky 
10:30 – 18:00, zmrzlina 14:00 – 16:00, plážový bar 
10:00 – 18:00, miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje a vybrané importované nápoje 24 hod. 
Za poplatok: vybrané importované nápoje. Pod-
robný rozpis ultra all inclusive programu dostanete 
na recepcii pri ubytovaní. 93

AzURA
DELUxE

pláž 0m

tripadvisor

24 hod. ultra
all inclusive

aquapark

tobogan

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

3 deti do 13
 rokov zadarmo

otvorený
2015

92

pláž 0m

24 hod. ultra
all inclusive

aquapark

tobogan

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

2 deti do 13
 rokov zadarmo

tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

turecko | AlAnyA, okurcAlAr

poloha
Hotel je postavený priamo na pobreží Stredozem-
ného mora. Nachádza sa v časti Okurcalar, ktorá 
je vzdialená 30 km od rušného letoviska Alanya 
a od letiska 90 km. Centrum letoviska Okurcalar 
je vzdialené 1 km.

vybavenie
5-poschodová budova, 425 izieb, 6 výťahov, lobby 
s WiFi, hlavná reštaurácia, 3 a‘la carte reštaurácie, 
7 barov, vonkajší bazén, vnútorný bazén, detský 
bazén, 6 toboganov denné a večerné animácie, 
živá hudba, amfiteáter, detský klub (4 – 16 r.), 
detské ihrisko, fitnes, aerobik, strečing, aquagym-
nastika, vodné pólo, step, basketbal, squash, tenis, 
stolný tenis, stolný futbal, boccia, minigolf, plážový 
volejbal a futbal, basketbal, turecké kúpele, jacuzzi, 
sauna, parná sauna, relaxačná miestnosť. 
Za poplatok: SPA centrum, 6 masážnych miest-
ností s profesionálnymi fyzioterapeutmi, bowling, 
osvetlenie tenisového kurtu, babysitting.

ubytovanie | 2 deti do 13 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 až 2 
prísteliek (24 – 30 m2, max. 2+2, na vyžiadanie 3+1), 
rodinné izby (38 – 43 m2, max. 2+3), junior suity 
(36 m2, max. 3os.), bezbariérové izby, centrálna 
klimatizácia, kúpeľňa, vaňa, WC, sušič na vlasy, 
TV/SAT (40 TV kanálov), WiFi, telefón, trezor, mi-
nibar (nealko nápoje), balkón.

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na piesočnatej pláži 
s kamienkovým vstupom do vody. Plážový servis 
ako ležadlá, matrace, osušky, slnečníky a plážo-
vý snack bar súk dispozícii zadarmo. Motorové 
vodné športy ako vodné lyžovanie, parasailing, 
katamarán, potápanie, jazda na banáne, skútre 
a pod. sú za poplatok.

hotel vás nadchne hneď 
na prvý pohľad svojou 
zaujímavou architektúrou 
 a honosným zariadením. 

24 hod. ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, neskoré raňajky, obedy 
12:30 – 14:30, večere 19:00 – 21:00, snack bar 
12:30  – 15:30, gözleme, zmrzlina, wafle, hot- dog 
10:00 – 18:00, polnočná polievka 23:30 – 00:30, 

„Game bar“ 24hod., snack a plážový bar 10:00 – 18:00, 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje a nie-
ktoré importované nápoje. Podrobný rozpis ultra 
all inclusive dostanete na recepcii pri ubytovaní.

MUKARNAS 
SPA RESORT

plážový bar
zadarmo
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pláž 0m

24 hod. ultra
all inclusive

aquapark

tobogan

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

2 deti do 14
 rokov zadarmo

tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

turecko | AlAnyA, okurcAlAr

poloha
Hotel sa nachádza v letovisku Okurcalar. Od Ma-
navgatu je vzdialený 23 km, od centra Alanye 33 km 
a od medzinárodného letiska v Antalyi 90 km. Do 
okolitých miest sa môžete odviezť taxíkom alebo 
miestnou autobusovou dopravou.

vybavenie
5 poschodí, 290 izieb, lobby s WiFi, hlavná reštau-
rácia, 2 a‘la carte reštaurácie (stredomorská, tu-
recká), 8 barov, vonkajší bazén, detský bazén, 
vnútorný bazén, 3 tobogany, denný a večerný 
animačný program, disko, detské ihrisko, amfite-
áter, miniklub (4 – 12r.), maxiclub (13 – 18r.), fitnes, 
aerobik, volejbal, plážový volejbal, stolný tenis, 
tenisový kurt a vybavenie, basketbal, minifutbal, 
hamam, sauna, turecké kúpele. 
Za poplatok: SPA centrum, masáže, sauna, osvetle-
nie tenisového kurtu, internetová kaviareň, biliard, 
bowling, babysitting.

ubytovanie | 2 deti do 14 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek (30 m2, max. 3+1), junior suity (34 m2, 
max. 3+1), rodinné izby (44 m2, 2 miestnosti, 
max. 5 os.), bezbariérové izby, centrálna klima-
tizácia, kúpeľňa, sprcha, WC, sušič na vlasy, LCD 
TV/SAT, WiFi, telefón, trezor (za poplatok), minibar 
(denne dopĺňaný vodou), balkón, detská postieľka 
na vyžiadanie.

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel je situovaný priamo na piesočnatej pláži pri 
vstupe zmiešanej s okruhliakmi, kde máte k dispo-
zícií kompletný plážový servis, sprchy, kabínky na 
prezliekanie, ležadlá, matrace, slnečníky, hotelové 
osušky a plážový bar zadarmo. Plážový volejbal, 
kanoe a vodný bicykel sú v rámci ultra all inclusive 
zadarmo, ostatné vodné športy sú za poplatok.

hotelový komplex sa nachádza 
v nádhernej zátoke karaburun 
a je zasadený do zelenej záhrady, 
ktorá vám poskytne pohodlie a relax.

24 hod. ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:30, večere 
19:00 – 21:00, snack 12:00 – 14:00, gozleme 
14:30 – 17:00, čaj, káva, koláčiky 16:00 – 17:00, pol-
nočné občerstvenie 21:30 – 02:00, bar pri bazéne 
10:00 – 24:00, lobby bar, a‘la carte reštaurácia 
19:00 – 21:00, miestne nealkoholické a alkoholické 
nápoje a niektoré importované nápoje. 
Za poplatok: čerstvé ovocné šťavy.

KiRMAN
LEODiKYA RESORT 

plážový bar
zadarmo

oficiálne
hodnotenie

turecko | AlAnyA, turkler

poloha
Hotelový komplex je situovaný v stredisku Turkler, 
len 3 km od jeho samotného centra s možnosťou 
nákupov. Historické centrum Alanye sa nachádza 
15 km od hotela a je bez problémov dostupné 
miestnou do pravou, alebo taxikom. Zastávka auto-
busu sa nachádza priamo pred hotelom. Medziná-
rodné letisko v Antalyi je od hotela vzdialené 90 km.

vybavenie
Dve 6- poschodové prepojené budovy, 778 izieb, 
panoramatické výťahy, recepcia, lobby, hlavná 
reštaurácia, 3 a‘la carte reštaurácie(talianska, tu-
recká, ázijská), 6 barov, 2 bazény, detský bazén, 
vnútorný vyhrievaný bazén, aquapark so 6 tobo-
ganmi, miniklub (4 -12 r.), detské ihrisko, denné 
a večerné animácie, fitnes, parné kúpele, sauna, 
turecké kúpele. 
Za poplatok: Spa, masáže, doktor, obchody, ka-
derníctvo, babysitting, biliard, internetový kútik, 
čistiareň, WiFi.

ubytovanie
1. dieťa do 14 a 2. dieťa do 7 rokov Zadarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek (30 m2), eco izby, rodinné izby (60 m2, 
2 miestnosti, max. 4 os.), suity ( 50m2, 1 miest-
nosť), bezbariérové izby, individuálne riadená 
klimatizácia, kúpeľňa, vaňa, WC, sušič na vlasy, 
telefón, TV/SAT, minibar (denne dopĺňaný vodou), 
koberec, balkón. 
Za poplatok: trezor, WiFi. 

stravovanie
Ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Súkromná piesočnato-kamienková pláž s mólom 
a pozvoľným vstupom do mora sa nachádza 
priamo pred hotelom. Pohodlne sa sem dosta-
nete nadchodom, alebo výťahom. Plážové ležadlá, 
slnečníky, osušky a plážový bar (10:00 – 18:00) 
sú k dispozícii v rámci ultra all inclusive zadarmo. 
Vodné športy sú k dispozícii za poplatok. 

exkluzívny hotelový 
komplex ponúka všetko, 
čo si ku komfortnej dovolenke 
môžete priať.

ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:00, 
večere 19:00 – 21:00, snack 12:00 – 18:00, miestne 
nealkoholické a alkoholické nápoje 08:00 – 24:00, 
a‘la carte reštaurácie (rezervácia nutná vopred). 
Za poplatok: importované nápoje, disco bar 
24:00 – 02:00. Presný rozpis ultra all inclusive 
programu dostanete na recepcii pri ubytovaní. 95

viKiNGEN iNFiNiTY 
RESORT & SPA

pláž 100m

tripadvisor

ultra
all inclusive

aquapark

tobogan

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

1. dieťa do 14 
a 2. dieťa do 7 
rokov zadarmo

plážový bar
zadarmo

wifi na izbe
za poplatok

wifi za poplatok
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tobogan

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

turecko | AlAnyA, okurcAlAr

poloha
Hotel sa nachádza v stredisku Okurcalar, necelé 
3 km od jeho centra s možnosťami nákupov. Od 
centra Alanye je vzdialený 30 km a od veľkomesta 
Antalya 105 km. Medzinárodné letisko v Antalyi je 
od hotela vzdialené 95 km.

vybavenie
Hlavná budova, recepcia, lobby s WiFi, reštaurácia, 
a‘la carte reštaurácie (1x vstup zadarmo, rezervácia 
nutná vopred), 5 barov, 3 bazény, vnútorný bazén, 
detský bazén, tobogány, denné a večerné animá-
cie, živá hudba, disco, kino, amfiteáter, minidisco, 
detské ihrisko, fitnes, tenisový kurt, aerobik, vodná 
gymnastika, tenis, basketbal, plážový volejbal, 
stolný tenis, boccia, šípky, vodné pólo. 
Za poplatok: SPA, salón krásy, internetová kaviareň, 
vybavenie a osvetlenie tenisového kurtu, biliard, 
herňa, playstation, bowling, práčovňa, doktor, 
babysitting.

ubytovanie
1. dieťa do 13 a 2. dieťa do 3 rokov Zadarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístel-
ky (23m2), rodinné izby (30 – 35 m2, 2 miestnosti, 
max. 4 osoby) suity (54m2, 2 miestnosti), bezba-
riérové izby, centrálna klimatizácia, kúpeľňa, vaňa, 
WC, sušič na vlasy, WiFi, trezor, LCD TV/SAT, mi-
nibar (denne dopĺňaný vodou a nealkoholickými 
nápojmi), balkón.

stravovanie
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na piesočnatej pláži 
s kamienkovým vstupom do mora. K dispozícii 
sú pre hostí slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
zadarmo.

prežite svoju dovolenku 
v hoteli priamo na pláži, ktorá 
je ocenená modrou vlajkou.

all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:00, 
večere 19:00 – 21:00, polnočné občerstvenie 
23:30 – 00:30, view bar 10:00 – 24:00, snack bar 
10:00 – 18:00, disco bar 24:00 – 02:00, turecká ka-
viareň 10:00 – 24:00, káva, koláčiky 12:00 – 17:00, 
zmrzlina 14:00 – 15:00, snack 16:00 – 17:00. 
Za poplatok: a‘la carte reštaurácie 19:00 – 21:00. 
Podrobný popis all inclusive dostanete na recepcii 
pri ubytovaní.

SEA LiFE BUKET 
RESORT & BEACH

all inclusive

pláž 0m

oficiálne
hodnotenie

turecko | AlAnyA, okurcAlAr

poloha
Rezort sa nachádza v stredisku Okurcalar, 4 km 
od centra, kam sa dostanete miestnou dopravou, 
alebo taxíkom. Najbližšie nákupné možnosti sa 
nachádzajú aj v blízkosti hotela, iba 270 m. Rušné 
letovisko Side s historickými pamiatkami je vzdia-
lené 30 km a Alanya 35 km. Medzinárodné letisko 
v Antalyi je od hotela vzdialené 92 km a samotné 
centrum Antalye cca 100 km.

vybavenie
5- poschodová budova, 256 izieb, recepcia, lobby 
s WiFi, hlavná reštaurácia, 2 a‘lacarte reštaurácie 
(turecká, talianska), 4 bary, vonkajší bazén, detský 
bazén, 2 tobogany, terasa na slnenie (slnečníky, le-
žadlá a osušky zadarmo), amfiteáter, detské ihrisko, 
animácie, večerné show, živá hudba, disco, fitnes, 
plážový volejbal, stolný tenis, aerobik, gymnastika, 
šípky, sauna, hamam, turecké kúpele, parná sauna. 
Za poplatok: masáže, biliard, internetová kaviareň, 
kaderníctvo, doktor, obchodíky, doktor.

ubytovanie | 2 deti do 15 rokov Zadarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky, 
rodinné izby (74 m2, 2 štandardné izby), bezba-
riérové izby, individuálna klimatizácia, kúpeľňa, 
sprcha, WC, sušič na vlasy, TV/ SAT, telefón, 
minibar (denne dopĺňaný vodou), WiFi, balkón. 
Za poplatok: trezor. 

stravovanie
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž sa nachádza 
cca 250 m od hotela. Plážový servis ako ležadlá 
s matracmi, slnečníky a osušky sú v rámci all in-
clusive pre hotelových hostí zadarmo, výmena 
osušiek je za poplatok. Plážový bar je k dispozícii 
v rámci all inclusive zadarmo v čase 10:00 – 17:00 
(nealkoholické nápoje). Vodné športy na pláži sú 
za poplatok. 

prežite slnečnú dovolenku 
v modernom hoteli 
s nádherným výhľadom 
na stredozemné more. 

all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, neskoré raňajky 10:00 – 10:30, 
obedy 12:30 – 14:00, večere 19:00 – 21:00, ne-
skorá večera 23:30 – 24:00, a‘la carte reštaurácie 
19:00- 21.00 (1x zadarmo, rezervácia vopred), snack 
12:00 – 17:00, lobby bar 10:00 – 24:00, disco bar 
23:00 – 02:00, alkoholické a nealkoholické nápoje 
miestnej produkcie. 97

LAGUNA BEACH
ALYA REzORT

pláž 250m

tripadvisor

tobogan

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

2 deti do 15
rokov zadarmo

plážový bar
zadarmo

all inclusive

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

otvorený
2016

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

1. dieťa do 13 
a 2. dieťa do 3 
rokov zadarmo
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ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

turecko | AlAnyA, konAklI

poloha
Hotel sa nachádza v stredisku Turkler, v blízkosti 
mesta Avsallar, ktoré je vzdialené 2 km, s množ-
stvom nákupných možností, kam sa pohodlne 
dostanete miestnou dopravou. Samotné centrum 
Alanye s historickými pamiatkami je vzdialené 
26 km a Side 44 km. Medzinárodné letisko v An-
talyi 105 km.

vybavenie
6-poschodová hlavná budova, 204 izieb, recepcia, 
lobby, hlavná reštaurácia, a‘la carte reštaurácia,  
3 bary, vonkajší bazén, vnútorný bazén, kongresové 
centrum, večerný program, tematický večer, živá 
hudba, fitnes centrum, vodný aerobik, TV miest-
nosť, nákupné centrum. 
Za poplatok: Spa centrum, masáže, sauna, salón 
krásy, bazén na streche.

ubytovanie | len dospelí
2-lôžkové štandardné izby s výhľadom na more 
alebo okolie (29 m2), suity ( 39,7 m2, spálňa + obý-
vacia časť), izby s terasou a  s priamym vstupom 
do bazéna (1 miestnosť, 29 m2). V hoteli je možné 
ubytovať iba osoby od 16r., klimatizácia, kúpeľňa, 
sprcha, WC, sušič na vlasy, TV/SAT, trezor, minibar 
(naplnený vodou pri príchode), WiFi, balkón. Vo 
všetkých typoch izieb môžu bývať max 2 osoby. 

stravovanie
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora sa nachádza v zálive priamo pred hotelom. 
K dispozícii je pre hotelových hostí plážový bar  
 a v rámci plážového servisu ležadlá a slnečníky 
zadarmo. Plážové osušky sú zdarma, výmena osu-
šiek je za poplatok 2,5€.

hotel, ktorý vás zaujme 
svojim netradičným štýlovým 
dizajnom, ale aj širokou škálou 
možností na oddych. 

all inClusive
Raňajky 07:30 – 10:30, obedy 12:30 – 14:00, 
večere 18:30 – 21:00, snack 11:00 – 17:00, káva, 
čaj koláčiky 17:30- 18:00, pool bar a lobby bar 
10:00 – 00:00, nealkoholické a alkoholické nápoje 
miestnej produkcie. 
Za poplatok: importované nápoje. Podrobný rozpis 
all inclusive programu dostanete na recepcii pri 
ubytovaní.

NUMA BEACH 
& SPA HOTEL 

all inclusive

pláž 0m

wifi zadarmo

plážový bar
zadarmo

oficiálne
hodnotenie

turecko | AlAnyA, turkler

poloha
Hotel Numa Bay je situovaný priamo na pláži v stre-
disku Alanya, v časti Turkler. Nákupné možnosti 
sú aj priamo v hoteli. Centrum Alanye, kde sa 
pohodlne dostanete pravidelnou linkou, alebo 
taxikom je vzdialené 17 km a medzinárodné letisko 
v Antalyi 98 km. 

vybavenie
2 prepojené trojposchodové budovy, 285 izieb, 
lobby s WiFi, hlavná reštaurácia, 3 a‘la carte reštau-
rácie (ázijská, barbeque, rybia), 5 barov, vnútorný 
bazén, vonkajší bazén, aquapark, miniklub, denné 
a večerné animácie, disco, herňa, fitnes. 
Za poplatok: SPA, turecké kúpele, sauna, parné 
kúpele, masáže, práčovňa, doktor.

ubytovanie
2- lôžková štandardné izby (30 m2), exclusive 
izby (30 m2), rodinné izby (40 m2), klimatizácia, 
kúpeľňa, srcha, WC, sušič na vlasy, WiFi, TV/SAT, 
minibar (denne dopĺňaný vodou), trezor, set na 
kávu a čaj, balkón v rodinných a exclusive izbách. 

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na piesočnatej pláži. 
Pre hotelových hostí je k dispozícii rybia a‘la carte 
reštaurácia a bar na pláži za poplatok.

prežite dovolenku v hoteli, 
ktorý prvýkrát otvorí svoje 
brány v júni 2017.

24 hod. ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, neskoré raňajky 
10:00 – 12:00, obedy 12:30 – 14:30, večere 
18:30 – 21:30, nočné občerstvenie 21:30 – 07:00, 
cukráreň 12:30 – 18:00, gozleme 12:00 – 16:30, 
disco bar 00:00 – 02:00, bar pri bazéne 24 hod. 
Za poplatok: a‘la carte reštaurácie 19:00 – 21:30. 
Podrobný rozpis ultra all inclusive programu do-
stanete na recepcii pri ubytovaní. 99

SENTiDO
NUMA BAY

pláž 0m

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

otvorený
2017

aquapark

24 hod. ultra
all inclusive

len dospelí
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tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

turecko | AlAnyA, konAklI

poloha
Hotel je situovaný priamo na pláži. Možnosti ná-
kupov sú priamo v hoteli, ale aj v centre mesta 
Konakli, ktoré je od hotela vzdialené len 250 m. 
Alanya je vzdialená 13 km a medzinárodné letisko 
v Antalyi 110 km.

vybavenie
275 izieb, recepcia, reštaurácia, lobby s WiFi, 
bazén, 2 detské bazény, aquapark, detské ihris-
ko, mini klub (4 – 12 r.), fitnes, tenis, futbal, plážo-
vý volejbal, basketbal, stolný tenis, šípky, denný  
a večerný animačný program, diskotéka na pláži, 
hamam, turecké kúpele. 
Za poplatok: SPA, masáže, sauna, biliard, interne-
tová kaviareň, osvetlenie a vybavenie tenisového 
kurtu, minigolf, práčovňa, a‘la carte reštaurácia 
(rezervácia nutná vopred), doktor.

ubytovanie | 2 deti do 13 rokov Zadarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky 
(21 m2), rodinné izby (24 m2, poschodová posteľ, 
max. 4 osoby), klimatizácia, kúpeľňa, sprcha, WC, 
sušič na vlasy, LCD TV/SAT, balkón. 
Za poplatok: WiFi, minibar (voda), trezor.

stravovanie
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Piesočnatá pláž s kamienkovým vstupom do mora 
sa rozprestiera priamo pred hotelom. Pre klientov 
sú zadarmo k dispozícii matrace, ležadlá, slnečníky, 
plážové osušky a plážový bar otvorený v čase 
11:00 – 16:30.

hotel je zasadený do 
krásnej záhrady. vychutnajte 
si voľný čas v aquaparku, 
alebo relaxujte na pláži.

all inClusive
Raňajky 07:30 – 10:00, neskoré raňajky 
10:00 – 10:30, obedy 13:30 – 14:00, večere 
19:00 – 21:00, polnočné občerstvenie 23:00 – 23:30, 
pizza 11:00 – 16:30, snack 16:30 – 17:30, kaviareň 
16:00 – 17:00, turecký snack 11:00 – 16:00. Pod-
robný rozpis all inclusive dostanete na recepcii 
pri ubytovaní.

CLUB TURTAS
BEACH

all inclusive

pláž 0m

wifi zadarmo

plážový bar
zadarmo

wifi na izbe
za poplatok

oficiálne
hodnotenie

turecko | AlAnyA, okurcAlAr

poloha
Hotel je situovaný priamo na pláži v stredisku Okur-
calar a to len 500 m od jeho samotného centra s bo-
hatými možnosťami nákupov. Do historického centra 
Alanye vzdialeného 33 km sa dostanete miestnou 
dopravou, tzv. dolmušom, alebo taxikom. Antické 
Side je vzdialené 27 km od hotela. Medzinárodné 
letisko v Antalyi je vzdialené 90 km. 

vybavenie
333 izieb, recepcia, lobby s WiFi, hlavná reštaurácia, 
2 a‘la carte reštaurácie ( turecká, talianska), 6 barov, 
bazén, krytý bazén, aquapark, detský bazén, mi-
niklub (4 – 10 r.), detské ihrisko, amfiteáter, disco, 
denné a večerné animácie, tenis, šípky, volejbal, 
basketbal, fitnes, stolný tenis, plážový volejbal, 
turecký kúpeľ, sauna, parná sauna. 
Za poplatok: Spa, salón krásy, masáže, kaderníctvo, 
internetová kaviareň, obchody, osvetlenie tenisové-
ho kurtu a lekcie tenisu, biliard, potápanie, babysit-
ting, práčovňa, požičovňa detských kočíkov, doktor.

ubytovanie | 2 deti do 13 rokov Zadarmo
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek 
(30 m2, max. 3+1), rodinné izby (39 m2, 2 miestnosti, 
max. 4 os.), suity (51 m2, 2 miestnosti, max. 4 os.), 
bezbariérové izby, centrálna klimatizácia, kúpeľňa, 
vaňa/sprcha, WC, sušič na vlasy, TV/SAT, telefón, 
minibar ( v deň príchodu naplnený vodou a nealko 
nápojmi, denne dopĺňaný vodou), trezor, WiFi, 
balkón, detská postieľka. 

stravovanie
Ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž s kamienkovým vstupom 
do mora ocenená modrou vlajkou sa nachádza priamo 
pred hotelom. Ležadlá, slnečníky, matrace, sprchy 
a plážové osušky sú k dispozícii klientom zadarmo. 
Plážový bar je v čase 10:00 – 17:00 a 20:00 – 23:00 
v rámci ultra all inclusive taktiež zadarmo. Široká 
ponuka motorových a bezmotorových vodných 
športov je pre klientov k dispozícii za poplatok.

rezort je vhodným miestom pre 
milovníkov aktívneho oddychu, 
ale aj pre tých, ktorí majú radi 
príjemný relax a pokojnú dovolenku.

ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:00, večere 
19:00 – 21:00, nočná polievka 23:00 – 24:00, gozle-
me, snack 11:30 – 16:30, zmrzlina, káva, čaj, koláčiky 
12:00 – 18:00, turecká káva, cukráreň, alkoholické a ne-
alkoholické nápoje miestnej produkcie 10:00 – 23:00, 
a‘la carte reštaurácie (1x, potrebná rezervácia vopred).
Za poplatok: importované nápoje. Podrobný popis 
ultra all inclusive dostanete na recepcii pri ubytovaní. 101

SAPHiR RESORT 
& SPA

pláž 0m

ultra
all inclusive

tripadvisor

aquapark

tobogan

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

plážový bar
zadarmo

2 deti do 13
 rokov zadarmo

2 deti do 13
 rokov zadarmo



102

tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

turecko | AlAnyA, AlAnyA mesto

poloha
Hotel je situovaný priamo na pláži vo vyhľadá-
vanom a obľúbenom letovisku Alanya, len 2 km 
od samotného centra s množstvom obchodov, 
barov, reštaurácií. Pohodlne sa sem dostanete 
taxíkom, tradičným dolmušom, alebo prechádz-
kou popri pláži. Medzinárodné letisko v Antalyi 
je vzdialené 125 km.

vybavenie
2 trojposchodové budovy, 84 izieb, lobby s WiFi, 
reštaurácia, bar pri bazéne, bar na pláži, bazén 
s oddelenou časťou pre deti, ležadlá a slnečníky 
pri bazéne a na pláži zadarmo, detské ihrisko, 
stolný tenis, plážový volejbal, šípky, TV miestnosť.
Za poplatok: turecké kúpele, sauna, masáže, 
hamam, trezor v lobby (10€/ týždeň), doktor.

ubytovanie
1. dieťa do 13 a 2. dieťa do 7 rokov Zadarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek (23 m2), individuálna klimatizácia, kú-
peľňa, sprcha, WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, 
balkón. 
Za poplatok: trezor, minibar.

stravovanie
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na dlhej piesočnatej pláži 
známej ako Kleopatrina pláž. Ležadlá, slnečníky, 
matrace a tiež plážový bar je v rámci all inclusive 
k dispozícii zadarmo. Bohatá ponuka vodných mo-
torových športov je za poplatok.

hotel sa rozprestiera 
na kleopatrinej pláži a obľúbite 
si ho vďaka výbornej polohe 
v blízkosti centra alanye.

all inClusive
Raňajky 08:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:00, 
večere 19:00 – 21:00, káva, čaj, koláčiky 
16:30 – 17:00, bar pri bazéne, bar na pláži, neal-
koholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie 
v čase 10:00 – 23:00. 
Za poplatok: importované nápoje, čerstvé ovocné 
šťavy, všetky nápoje v čase 23:00 – 10:00. Pod-
robný rozpis all inclusive dostanete na recepcii 
pri ubytovaní.

MUz
HOTEL

all inclusive

pláž 0m

plážový bar
zadarmo

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

wifi za poplatok

1. dieťa do 13 
a 2. dieťa do 7 
rokov zadarmo

oficiálne
hodnotenie

turecko | AlAnyA, okurcAlAr

poloha
Hotel sa nachádza v známom stredisku Alanya, 
v časti Okurcalar, len 4 km od jeho centra. Najbližšie 
nákupné možnosti sa nachádzajú nie len priamo 
v hoteli, ale aj v miestnom markete, vzdialenom len 
pár minút chodze od hotela, alebo v neďalekom 
bazare. Samotné centrum letoviska Alanya s histo-
rickými hradbami, reštauráciami a diskotékami sa 
nachádza 34 km od hotela a je dostupné miestnou 
dopravou, tzv. „dolmušom“. Medzinárodné letisko 
v Antalyi je od hotela vzdialené 90 km a cenrum 
tohto kozmopolitného mesta 100 km. 

vybavenie
5- poschodová hlavná budova, 3- poschodové 
vedľajšie budovy, 133 izieb, recepcia, lobby s WiFi, 
reštaurácia, a´la carte reštaurácia, 5 barov, bazén, 
detský bazén, 2 tobogany, detské ihrisko, miniklub, 
denné a večerné animácie, disco, amfiteáter, fitnes, 
aerobik, gymnastika, plážový volejbal, šípky, stolný 
tenis, turecké kúpele. 
Za poplatok: sauna, tenis, kaderník, práčovňa, 
obchod, mini golf, biliard.

ubytovanie | 2 deti do 15 rokov Zadarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístel-
ky (20- 24m2), eco izby (cenovo zvýhodnené), 

„large“ izby s možnosťou 2 prísteliek ( 20- 26m2, 
poschodová posteľ), bezbariérové izby, indivi-
duálne riadená klimatizácia, kúpeľňa, sprcha, WC, 
sušič na vlasy, TV/ SAT, telefón, trezor, minibar 
(naplnený pri príchpde nealko nápojmi), balkón. 

stravovanie
Ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na piesočnatej pláži 
s kamienkovým vstupom do mora a  s mólom. 
Plážový servis ako ležadlá a slnečníky sú pre hote-
lových hostí zadamo a plážové osušky za depozit. 
Ponuka vodných športov je na pláži k dispozícii 
za poplatok.

novo zrekonštruovaný hotelový 
komplex uprostred zelenej záhrady 
je ideálnym miestom na oddych 
pre všetky vekové kategórie.

ultra all inClusive
Raňajky 07:30 – 10:00, neskoré raňajky 10:00 – 10:30, 
obedy 12:30 – 14:00, večere, snack bar ( pizza, 
hamburger) 12:00 – 17:00, káva, čaj, koláčiky 
17:00 – 18:00, zmrzlina 12:00 – 17:00, bar pri bazéne, 
lobby bar, garden bar 10:00 – 24:00, bar na pláži 
10:00 – 18:00, alkoholické a nealkoholické nápoje 
miestnej výroby. Za poplatok: a´la carte reštaurá-
cia, importované nápoje, disco bar 24:00 – 02:00. 
Podrobný rozpis all inclusive dostanete na recepcii 
pri ubytovaní. 103

CLUB AqUA
PLAzA

pláž 0m

tripadvisor

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

2 deti do 15
rokov zadarmo

plážový bar
zadarmo

wifi zadarmo

tobogan

ultra
all inclusive



oficiálne
hodnotenie

turecko | AlAnyA, turkler

poloha
Hotel je situovaný v regióne Incekum, v stredisku 
Türkler, ktoré je vzdialené 20 km od mesta Alanya  
a 90 km od medzinárodného letiska v Antalyi. 
Okrem nákupných možností priamo v hoteli, je 
najbližšie centrum vzdialené 2 km od hotela. 

vybavenie
9-poschodová hlavná budova, 48 viliek s bazénom, 
24 chalet – viliek, 748 izieb, recepcia, 2 lobby s WiFi, 
8 výťahov, hlavná reštaurácia, 5 a’la carte reštaurácií 
(turecká, talianska, čínska, mexická, rybia), 14 barov, 
vonkajší bazén s 3 časťami, 1 bazén s morskou 
vodou, 3 detské bazény, vnútorný bazén, aqua-
park, 8 toboganov, detský aquapark (pirátska loď), 
detské ihrisko, 2 minikluby (4 – 12 r.), fitnes, aerobik, 
2 tenisové kurty, stolný tenis, sauna. 
Za poplatok: SPA, masáže, kaderníctvo, bowling, 
internetová kaviareň, práčovňa, doktor, babysitting.

ubytovanie | 2 deti do 13 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby v hlavnej budove  
s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek (33 m2), rodinné 
izby v hlavnej budove (39 m2, mezonet, max. 4+1), 

„lake house“ izby vo vilkách s priamym vstupom 
do bazéna (40 m2, 2 miestnosti, vlastná sauna- za 
poplatok, max. 4 os.), „chalet“ izby vo vilkách 
(2 miestnosti, max. 4 osoby), bezbariérové izby, 
centrálna klimatizácia, kúpeľňa, sprcha, WC, sušič 
na vlasy, TV/SAT, telefón, trezor, minibar, WiFi, 
balkón/terasa. 

stravovanie
Ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Dlhá piesočnatá pláž so štrkovým vstupom do 
mora je sprístupnená popod miestnu komunikáciu. 
Na pláži sú k dispozícii sprchy, ležadlá, slnečníky, 
matrace aj plážové osušky zadarmo. Motorové 
vodné športy sú za poplatok. 

hotel sa rozprestiera 
na pláži stredozemného mora 
a ponúka luxusnú dovolenku 
pre celé rodiny. 

ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:30, večere 
19:00 – 21:00, zmrzlina 14:30 – 16:30, káva, čaj, ko-
láčiky 16:30 – 17:30, nealkoholické a alkoholické 
nápoje miestnej produkcie a niektoré importované 
nápoje 10:00 – 02:00. 
Za poplatok: a‘la carte reštaurácie (1x vstup za 
pobyt zadarmo, rezervácia nutná vopred), fľaškové 
nápoje, niektoré importované alkoholické nápoje.104

Long Beach
ResoRt & sPa

pláž 20m

ultra
all inclusive

tripadvisor

aquapark

tobogan

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

plážový bar
zadarmo

2 deti do 13
 rokov zadarmo

oficiálne
hodnotenie

turecko | AlAnyA, oBA

poloha
Hotel sa nachádza len 100 m od pláže a 500 m od 
centra strediska Oba, ktoré je vzdialené 2,5 km od 
centra mesta Alanya. Najbližšie nákupné možnosti 
sú v blízkom okolí hotela a od medzinárodného 
letiska v Antalyi je hotel vzdialený 125 km. 

vybavenie
5-poschodová budova, 140 izieb, recepcia, výťah, 
lobby s WiFi, hlavná reštaurácia, 3 bary, vonkajší 
bazén, vnútorný bazén, detský bazén, tobogan, 
miniklub (4 – 12 r.), minidisco, ležadlá, matrace a sl-
nečníky pri bazéne, denné a večerné animácie, 
kino, vodné pólo, vodná gymnastika, stolný tenis, 
šípky, plážový volejbal, fitnes, sauna, turecké kúpele, 
parné kúpele. 
Za poplatok: Spa, masáže, salón krásy, internetová 
kaviareň, a‘la carte reštaurácia, práčovňa, doktor.

ubytovanie | 2 deti do 12 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek (22 m2), rodinné izby (35 m2, 2 miest-
nosti, max. 4+1 os.), bezbariérové izby, klimatizá-
cia, kúpeľňa, sprcha, WC, sušič na vlasy, TV/SAT, 
telefón, WiFi, trezor, minibar (v deň príchodu 
naplnený nealkoholickými nápojmi), balkón. 

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Súkromná piesočnato-kamienková pláž sa nachá-
dza približne 100 m od hotela. K dispozícii je 
plážový servis ako ležadlá, plážové osušky, slneč-
níky a plážový bar 10:00 – 18:00, s nealkoholic-
kými nápojmi a snackmi v rámci ultra all inclusive  
zadarmo (pivo a alkoholické nápoje na pláži sú za 
poplatok). Na pláži je k dispozícii široká ponuka 
vodných športov, ktoré sú za poplatok.

mestský hotel leží 
priamo v srdci alanye. 
vychutnajte si atmosféru 
mesta a relax na pláži.

24 hod. ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 09:30, neskoré raňajky 09:30 – 10:00, 
obedy 12:30 – 14:00, večere 19:00 – 21:30, snack 
11:30 – 16:00, bar pri bazéne 10:00 – 00:00, miest-
ne alkoholické a nealkoholické nápoje a niektoré 
importované nápoje. 
Za poplatok: a‘la carte reštaurácia, importované 
nápoje. Podrobný rozpis ultra all inclusive dosta-
nete na recepcii pri ubytovaní. 105

oBa
staR

pláž 100m

tripadvisor

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

2 deti do 12
rokov zadarmo

plážový bar
zadarmo

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

tobogan

24 hod. ultra
all inclusive



106

tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

turecko | sIde, kIzIlot

poloha
Hotelový rezort nachádza priamo na pláži, v ob-
lasti Kizilot, 20 km od centra Side. Medzinárodné 
letisko v Antalyi je vzdialené 80 km.

vybavenie
262 izieb v bungalovoch, recepcia, lobby s WiFi, 
hlavná reštaurácia, 4 a la carte reštaurácie, 8 barov, 
2 bazény, animácie, živá hudba, karaoke večery, 
2 tenisové kurty, joga, aquagymnastika, pilates, 
basketbal, stolný tenis, plážový volejbal, fitnes, šípky.
Za poplatok: Spa, masáže, obchody, doktor, prá-
čovňa, osvetlenie tenisových kurtov, kaderníctvo.

ubytovanie | len dospelí
2-lôžkové štandardné izby (max. 3 osoby), lotus 
izby s výhľadom na more (max. 2 osoby), klima-
tizácia, LCD TV/SAT, kúpeľňa, sprcha, WC, sušič 
na vlasy, telefón, trezor, laminátová podlaha, 
balkón/terasa, set na čaj a kávu v lotus izbách.
Za poplatok: minibar, room service.

stravovanie
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž s kamienkovým vstu-
pom do mora a mólom sa nachádza priamo pred 
hotelom. Plážový servis je k dispozícii zadarmo 
a vodné športy sú za poplatok.

hotel sa nachádza na pobreží 
stredozemného mora a ponúka 
všetky možnosti, pre ktoré sa vaša 
dovolenka stane nezabudnuteľná. 

all inClusive
raňajky 07:00 – 10:00, neskoré raňajky 10:00 – 11:00, 
obed 12:30 – 14:30, večera 19:15 – 21:30, snack 
13:00 – 17:00, polnočný snack 00:00 – 06:00, zmrz-
lina, koláčiky 11:00 – 12:00, miestne nealkoholické 
nápoje 07:00 – 00:00, miestne alkoholické nápoje 
10:00 – 00:00.
Za poplatok: importované alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje, čerstvé ovocné šťavy, a la carte reštaurácie 
(19:30 – 21:30, rezervácia nutná vopred).

SENTiDO FLORA 
GARDEN

all inclusive

pláž 0m

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

oficiálne
hodnotenie

turecko | sIde, mAnAvgAt

poloha
Hotel je situovaný v obľúbenej dovolenkovej loka-
lite Side – Titreyengöl, 5 km od centra Manavgatu, 
7 km od centra Side a 70 km od medzinárodného 
letiska v Antalyi.

vybavenie
7-poschodová hlavná budova, 4 výťahy, 380 izieb, 
vstupná hala s recepciou, lobby s WiFi, hlavná 
reštaurácia, 4 a‘la carte reštaurácie (turecká, indic-
ká, talianska, mexická), 5 barov, 2 vonkajšie bazény, 
vnútorný bazén (v zime vyhrievaný), detský bazén, 
miniklub (4 – 12 r.), mini disco, fitnes, stolný tenis, 
plážový volejbal, animácie, boccia, šípky, sauna, 
turecké kúpele. 
Za poplatok: spa, masáže, obchody, vodná fajka, 
internetová kaviareň, kaderníctvo, práčovňa, doktor.

ubytovanie
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prí-
stelky (34 m2), eco izby (32 – 34 m2), rodinné izby 
(2 miestnosti, 37 – 42 m2 , max. 4 osoby), suity 
(57 m2), centrálna klimatizácia, kúpeľňa, sprcha, 
WC, sušič na vlasy, telefón, LCD TV, WiFi, minibar 
(alkoholické a nealkoholické nápoje), trezor, balkón. 

stravovanie
24-hod ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel je vzdialený neďaleko súkromnej piesoč-
nato-kamienkovej pláže. Pre klientov sú na pláži 
zadarmo k dispozícii ležadlá, matrace, slnečníky 
a plážové osušky. 
Za poplatok: vodné športy. 

j‘adore deluxe hotel & spa je 
výborným výberom pre každého, 
kto hľadá luxus a výnimočnosť 
v príjemnom prostredí letoviska side. 

24-hod ultra all inClusive
Raňajky, obedy, večere, snack, káva, čaj, koláčiky, 
nočný snack, plážový snack bar 12:00 – 17:00, snack 
bar pri bazéne 12:00 – 17:00, nealkoholické a alko-
holické nápoje miestnej produkcie, importované 
nápoje do 01:00. 
Za poplatok: importované nápoje, čerstvé ovocné 
šťavy, mexická a‘la carte reštaurácia 18:30 – 21:00, 
podrobný rozpis 24-hod ultra all inclusive dostanete 
pri ubytovaní na recepcii. 107

J‘ADORE DELUxE 
HOTEL & SPA 

tripadvisor

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

plážový bar
zadarmo

otvorený
2016

24 hod. ultra
all inclusive

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

len dospelí



oficiálne
hodnotenie

turecko | sIde

poloha
Hotel OZ Side Premium sa nachádza približne 150 m 
od súkromnej piesočnatej pláže v letovisku Side, asi  
7 km od jeho centra a 13 km od mesta Manav-
gat. Najbližšie nákupné možnosti sú nielen priamo 
v hoteli, ale aj v jeho tesnej blízkosti. Medzinárodné 
letisko v Antalyi je vzdialené približne 55 km. 

vybavenie
6- poschodová budova, 496 izieb, recepcia, hlavná 
reštaurácia, 3 a‘la carte reštaurácie (talianska, tu-
recká, ázijská), 5 barov, lobby s WiFi, 2 vonkajšie 
bazény, vnútorný bazén, 2 detské bazény, aquapark, 
detské ihrisko, 3 minikluby (4 – 7 r., 8 – 12 r., 13 – 17 r.), 
minidisco, denné a večerné animácie, živá hudba, 
disco, kino, aerobik, fitnes, šípky, stolný tenis, vodné 
pólo, plážový volejbal.
Za poplatok: Spa, turecké kúpele, sauna, parné 
kúpele, relaxačná zóna, masáže, salón krásy, ba-
bysitting, obchody, herňa, room service. 

ubytovanie | 2 deti do 13 rokov Zadarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prí-
stelky (35 m2), rodinné izby (48 m2, 2 miestnosti, 
max. 4+0), bezbariérové izby, centrálna klimati-
zácia, WiFi, kúpeľňa, sprcha/vaňa, WC, sušič na 
vlasy, telefón, TV/SAT, minibar, trezor. 

stravovanie
Ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž je od hotela vzdialená 
približne 150 m. Plážový bar 10:00 – 18:00 aj servis 
je v rámci ultra all inclusive zadarmo- ležadlá, sl-
nečníky, matrace a plážové osušky sú za depozit. 
Široká ponuka vodných športov a škola potápania 
je za poplatok.

prežite nezabudnuteľnú 
dovolenku v nádhernom 
prostredí v blízkosti historického 
centra mesta side.

ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, neskoré raňajky 10:00 – 10:30, 
obedy 12:30 – 14:00, večere 19:00 – 21:00, polnočné 
občerstvenie 23:30 – 00:30, palacinky 11:00 – 15:00, 
snack 12:00 – 15:30, miestne a vybrané importované 
alkoholické a nealkoholické nápoje. 
Za poplatok: a‘la carte reštaurácie 19:00 – 21:00 
(1x vstup zadarmo, rezervácia vopred), importo-
vané nápoje. 109

Oz SiDE
PREMiUM

pláž 150m

tripadvisor

animácie

2 deti do 13
rokov zadarmo

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

ultra
all inclusive

aquapark

tobogan

otvorený
2014
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tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

turecko | sIde, colAklI

poloha
Hotel sa rozprestiera na ploche 32 tisíc m2 
uprostred rozľahlej záhrady plnej zelene. Od zná-
meho a vyhľadávaného strediska Side s historic-
kým centrom a pamiatkami je vzdialený 10 km. 
Pohodlne sa sem dostanete miestnou dopravou. 
Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 45 km 
a centrum tohto mesta 60 km.

vybavenie
330 izieb, recepcia, lobby s WiFi, hlavná reštau-
rácia, a‘la carte reštaurácia (barbecue, talianska 
kuchyňa), 5 barov, 2 bazény, vnútorný bazén, 
tobogany, detský bazén, miniklub (4 – 12r.), mini 
disco, detské ihrisko, lunapark, hojdačka, trampo-
lína (3 – 8r.), denný a večerný animačný program, 
disco, fitnes, tenis (osvetlenie, vybavenie a lekcie 
tenisu za poplatok), sauna, turecké kúpele, mini 
futbal, stolný tenis, boccia, plážový volejbal, vodné 
pólo, šípky. 
Za poplatok: SPA, masáže, peeling, biliard, inter-
netová kaviareň, babysitting

ubytovanie | 2 deti do 13 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky 
(24 m2), „eco“ izby s možnosťou 1 prístelky (cenovo 
zvýhodnené), rodinné izby (32 m2, 2 miestnos-
ti, max. 5 os.), 2-lôžkové superior izby (28 m2, 
max. 3+1), bezbariérové izby, centrálna klimatizá-
cia, kúpeľňa, sprcha, WC, sušič na vlasy, TV/SAT, 
telefón, mini bar ( dopĺňaný vodou denne), balkón. 
Za poplatok: WiFi, trezor.

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Súkromná hotelová piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora je vzdialená od hotela asi 250 m. 
Klientom je k dispozícii kompletný plážový servis 
ako ležadlá, slnečníky, plážové osušky (výmena za 
poplatok) a plážový bar 10:00 – 17:00 zadarmo. 
Pre milovníkov aktívneho oddychu sú k dispozícii 
vodné športy, ktoré sú spoplatnené.

hotelový komplex
rekonštruovaný v roku 2014 
uprostred subtropickej záhrady je 
ideálnym miestom na oddych.

24 hod. ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:00, 
večere 18:30 – 21:00, nočný snack, cukráreň 
11:00 – 18:00, snacky 12:00 – 16:00, zmrzlina, 
lobby bar, bar pri bazéne, disco bar, nealkoholické 
a alkoholické nápoje miestnej produkcie.
Za poplatok: importované nápoje, a‘la carte reštau-
rácia. Podrobný rozpis all inclusive programu do-
stanete na recepcii pri ubytovaní.

vERA STONE
PALACE

pláž 250m

24 hod. ultra
all inclusive

aquapark

tobogan

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

plážový bar
zadarmo

2 deti do 13
 rokov zadarmo

wifi zadarmo

wifi na izbe
za poplatok



oficiálne
hodnotenie

turecko | sIde

poloha
Nachádza sa v stredisku Side, priamo pri piesoč-
natej pláži. Príjemnou prechádzkou sa dostanete 
priamo do historického centra Side (600 m), ktoré 
Vás zláka svojimi romantickými uličkami plnými 
obchodíkov, reštaurácií, barov a samozrejme, his-
torickými pamiatkami. Od medzinárodného letiska 
v Antalyi je vzdialený 70 km. 

vybavenie
Dve 3- poschodové budovy, 100 izieb, recepcia, 
WiFi, hlavná reštaurácia, 2 bary, bazén, detský 
bazén, turecké kúpele, slnečníky a ležadlá pri 
bazéne zadarmo, terasa na slnenie, animačný 
program- tematický večer raz za týždeň, hamam. 
Za poplatok: práčovňa. 

ubytovanie
1. dieťa do 13 a 2. dieťa do 7 rokov Zadarmo
2-lôžkové zrekonštruované izby s možnosťou prí-
stelky( 22m2, max.2+1), individuálna klimatizácia, 
kúpeľňa, sprcha, WC, sušič na vlasy, TV/SAT, te-
lefón, balkón, WiFi. 
Za poplatok: minibar, trezor. 

stravovanie
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel je situovaný 70m od piesočnatej pláže, ktorá 
je oddelená miestnou komunikáciou. Pozvoľný 
vstup do mora je vhodný pre rodiny s deťmi, ne-
plavcov alebo menej zdatných plavcov. Slnečníky 
a plážové ležadlá sú k dispozícii zdarma. Vodné 
športy sú k dispozícii sa poplatok. 

prežite slnečnú dovolenku  
 v blízkosti centra mesta side plného 
historických pamiatok a zrelaxujte na 
krásnych plážach neďaleko hotela. 

all inClusive
raňajky 07.30 – 10:00, obedy 12:30 – 14.00, večere 
18.00 – 20:00, alkoholické a nealkoholické nápoje 
domácej produkcie 10:00 – 23:00.
Za poplatok: alkoholické a nealkoholické nápoje za-
hraničnej produkcie podľa aktuálnej ponuky hotela, 
čerstvá ovocná šťava, všetky nápoje po 23:00. 111

MiAMi
BEACH

pláž 70m

tripadvisor

animácie

1. dieťa do 13 
a 2. dieťa do 7 
rokov zadarmo

wifi zadarmo

all inclusive

wifi na izbe
za poplatok

110

tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

turecko | sIde

poloha
Hotelový rezort sa nachádza v známom a obľú-
benom stredisku Side a to len necelé 2 km od 
jeho historického centra s reštauráciami, barmi 
a obchodíkmi. Do centra Side sa dostanete prí-
jemnou prechádzkou popri mori, promenádou 
ktorá lemuje celé pobrežie. Medzinárodné letisko 
v Antalyi je od hotela vzdialené 62 km.

vybavenie
4- poschodová hlavná budova, pavilóny v záhrade, 
680 izieb, 8 výťahov, reštaurácia, 4 a‘la carte reštau-
rácie( talianska, turecká, stredomorská, mexická),  
8 barov, 2 bazény, vnútorný bazén, aquapark, tobo-
gany, miniklub (4 – 11r.), teenage klub (12 – 17r.), 
denné a večerné animácie, živá hudba, karaoke, 
tematické večery, disco, basketbal, boccia, plážo-
vý volejbal, vodná gymnastika, mini futbal, stolný 
tenis, aerobik, šípky, tenis, fitnes, šachy. 
Za poplatok: Spa, masáže, skrášľovacie procedúry, 
kaderník, babysitting, biliard, video hry.

ubytovanie
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky 
v hlavnej budove, alebo v pavilónoch v záhrade 
(32m2), rodinné izby ( 2 miestnosti, 65m2, max 4os.), 
suity, bezbariérové izby, centrálna klimatizácia, 
kúpeľňa, sprcha/ vaňa, WC, sušič na vlasy, telefón, 
LED TV, minibar. 
Za poplatok: trezor, WiFi.

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel sa rozprestiera na piesočnatej pláži vybave-
nej plážovým servisom ako sú ležadlá, slnečníky 
a matrace zadarmo. Plážové osušky sú v rámci 
ultra all inclusive pre hotelových hostí taktiež 
zadarmo. K dispozícii je aj plážový bar v čase 
10:00 – 23:00. Bohatá ponuka vodných športov 
je na pláži za poplatok.

luxusný rezort uprostred 
subtropickej záhrady plnej 
kvetov a paliem je na dosah 
od centra side.

24 hod. ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:00, večere 
19:00 – 21:00, nočný snack, snack 12:00 – 16:00, 
zmrzlina 15:30 – 16:30, cukráreň, a‘la carte reštau-
rácia 19:00 – 21:00 ( 1x za pobyt, rezervácia nutná 
vopred), alkoholické a nealkoholické nápoje miest-
nej produkcie. 
Za poplatok: importované nápoje. Presný rozpis 
ultra all inclusive dostanete na recepcii pri uby-
tovaní.

HORUS PARADiSE 
LUxURY RESORT

pláž 0m

24 hod. ultra
all inclusive

aquapark

tobogan

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

plážový bar
zadarmo

wifi zadarmo

wifi na izbe
za poplatok



oficiálne
hodnotenie

turecko | sIde, kumkoy

poloha
Hotel La Grande Resort & Spa sa nachádza v stre-
disku Side, iba 7 km od jeho centra. Medziná-
rodné letisko Antalya je vzdialené 55 km a cen-
trum mesta 65 km. Najbližšie nákupné možnosti 
sú nielen priamo v hoteli, ale aj v jeho blízkosti 
v miestnych marketoch. 

vybavenie
9- poschodová budova, 381 izieb, 4 výťahy, recepcia, 
lobby, hlavná reštaurácia, 4 a‘la carte reštaurácie 
(talianska, francúzska, čínska a rybia), 4 bary, cukrá-
reň, 5 vonkajších bazénov, aquapark, detský bazén, 
vnútorný bazén, vnútorný detský bazén, 3 minikluby 
(4 – 16 r.), WiFi vo vonkajších priestoroch hotela, 
detské ihrisko, disco, fitnes, živá hudba, animácie, 
plážový volejbal, stolný tenis, šípky, sauna a turecké 
kúpele (rezervácia nutná vopred).
Za poplatok: masáže, čistiareň, obchody, bowling, 
biliard, doktor, požičovňa áut, room service.

ubytovanie | 2 deti do 13 rokov Zadarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístel-
ky (32 m2), tzv. ECO izby s možnosťou 1 prístelky 
(cenovo zvýhodnené), rodinné izby (52 m2, 2 odde-
lené miestnosti, max. 3+2), bezbariérové izby, kú-
peľňa, sprcha, WC, TV/SAT, balkón, sušič na vlasy, 
rýchlo varná kanvica, telefón, minibar (dopĺňaný 
denne nealko nápojmi a pivom), trezor, centrálna 
klimatizácia, detská postieľka na vyžiadanie.

stravovanie
Ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel je situovaný 300 m od súkromnej piesočnatej 
pláže, kde sú k dispozícií plážové ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky zadarmo. Hoteloví hostia majú 
možnosť využiť bezplatný zvoz z hotela na pláž. Na 
pláži sa nachádza aj plážový bar v čase 10:00 – 18:00, 
ktorý je v rámci ultra all inclusive zadarmo. Vodné 
športy sú k dispozícií na pláži za poplatok.

hotel ponúka priestor 
pre dokonalý relax a oddych 
 v krásnom hotelovom areáli 
pre všetky vekové kategórie. 

ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:30, večere 
19:00 – 21:00, polnočné občerstvenie, gözleme, 
detský bufet, snack 12:00 – 16:00, zmrzlina, wafle, 
4 a‘la carte reštaurácie 19:00 – 21:00 (1x zadarmo, 
rezervácia nutná vopred), miestne alkoholické a ne-
alkoholické nápoje a vybrané importované nápoje.
Za poplatok: importované nápoje. Podrobný 
rozpis ultra all inclusive dostanete na recepcii 
pri ubytovaní. 113

SiDE LA GRANDE 
RESORT & SPA

pláž 300m

tripadvisor

animácie

2 deti do 13
rokov zadarmo

tobogan

ultra
all inclusive

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

wifi zadarmo

aquapark

transfer na pláž

otvorený
2015

112

tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

turecko | sIde, kumkoy

poloha
Hotelový rezort otvorený v roku 2013 sa nachádza 
v stredisku Side, v obľúbenej časti Kumköy, pred 
sesterským hotelom Crystal Sunrise Queen Luxury 
Resort & Spa, len 5 km od samotného historického 
centra, do ktorého sa dá pohodlne dostať taxíkom, 
alebo miestnou dopravou. Medzinárodné letisko 
v Antalyi je vzdialené 60 km a centrum tohto 
mesta 65 km.

vybavenie
6 poschodí, 584 izieb, hlavná budova, recepcia, 
lobby s WiFi, hlavná reštaurácia, 5 a’la carte reštau-
rácii (turecká, ázijská, talianska, mexická, morské 
špeciality), 11 barov, 2 bazény, vnútorný bazén, 
detský bazén, aquapark (11 toboganov, pre deti 
od 10r.), miniklub (4 – 12 r.), teenage club (13 – 16 r.), 
detské ihrisko, animácie, amfiteáter, WiFi, teniso-
vé kurty, volejbal, plážový volejbal, stolný tenis, 
minifutbal, fitnes, aerobik, joga, boccia, zumba, 
turecké kúpele, parné kúpele, sauna. 
Za poplatok: Spa, masáže, herňa, biliard, doktor, 
babysitting.

ubytovanie | 2 deti do 12 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky 
(26 – 32 m2), rodinné izby (40 – 44 m2, 2 miestnosti, 
max. 5 os.), suity, bezbariérové izby, centrálna 
klimatizácia, kúpeľňa, sprcha, WC, sušič na vlasy, 
LCD TV/SAT, trezor, telefón, minibar, balkón.

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Nádherná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora sa nachádza priamo pred sesterským 
hotelom Crystal Sunrise Queen Luxury Resort 
& Spa. Pohodlne sa na ňu dostanete prechádzkou 
cez hotelovú záhradu, alebo klubovými autíčkami. 
Plážový servis- ležadlá, slnečníky, osušky a matrace 
a tiež plážový bar sú zadarmo. Vodné športy za 
poplatok.

hotel sa môže pochváliť 
vysokou úrovňou poskytovaných 
služieb, čo je zárukou kvalitne 
strávenej dovolenky.

24 hod. ultra all inClusive
raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:30, večere 
19:00 – 21:00, nočný snack 22:30 – 07:00, snack 
12:00 – 16:00, cukráreň, zmrzlina, gozleme, a‘la 
carte reštaurácie (3x za týždeň, rezervácia vopred) 
19:00 – 21:00, miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje.
Za poplatok: importované nápoje. Podrobný rozpis 
ultimate all inclusive programu dostanete na re-
cepcii pri ubytovaní.

CRYSTAL SUNSET 
LUxURY RESORT & SPA

pláž 250m

24 hod. ultra
all inclusive

aquapark

tobogan

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

plážový bar
zadarmo

wifi zadarmo

wifi na izbe
zadarmo

2 deti do 12
 rokov zadarmo

otvorený
2013



114

tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

turecko | sIde, mAnAvgAt

poloha
Hotelový komplex sa rozprestiera na ploche  
14 000 m2 v obľúbenom stredisku Side, s histo-
rickým centrom a bohatými nákupnými možnosťa-
mi, do ktorého sa pohodlne dostanete miestnou 
dopravou, alebo taxikom. Zastávka autobusu sa 
nachádza priamo pred hotelom. Centrum tohto 
strediska je od hotela vzdialené 12 km a neďaleké 
stredisko Manavgat 15 km. Medzinárodné letisko 
v Antalyi je od hotela vzdialené 45 km.

vybavenie
4 budovy, 288 izieb, lobby s WiFi, hlavná reštau-
rácia, 2 a‘la carte reštaurácie ( barbeque, rybia), 
7 barov, 2 bazény, 2 tobogany, vnútorný bazén, 
detský bazén, denné a večerné animácie, živá 
hudba, kino, disco, miniklub (4 – 6r., 7 – 12r.), fitnes, 
plážový volejbal, mini futbal, stolný tenis, šípky, 
turecké kúpele, sauna. 
Za poplatok: masáže, Spa centrum, kaderníctvo, 
biliard, internetová kaviareň, play station, biliard, 
obchody.

ubytovanie
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky 
(24m2), rodinné izby (2 miestnosti, 32m2, max.4 os.), 
deluxe izby ( 2 miestnosti, 60m2, max 5 os.), bez-
bariérové izby, centrálna klimatizácia, kúpeľňa, 
sprcha, WC, sušič na vlasy, telefón, LCD TV, minibar 
(denne dopĺňaný nealko nápojmi), WiFi, balkón. 
Za poplatok: trezor.

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na súkromnej piesoč-
natej pláži, ktorá je vybavená sprchami aj prez-
liekarňami. Klientom sú k dispozícii slnečníky, le-
žadlá, matrace aj plážové osušky zadarmo. Plážový 
bar je v rámci ultra all inclusive otvorený v čase 
10:00 – 18:00. Ponuka vodných športov je na pláži 
k dispozícii za poplatok.

moderný hotelový komplex 
prestížnej siete priamo pri 
pláži splní všetky očakávania 
komfortnej dovolenky.

24 hod. ultra all inClusive
raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:00 – 14.30, večere 
19:00 – 21:00, nočný snack 23:00 – 07:00, snacky 
15:00 – 17:00, gozleme, zmrzlina, káva, čaj, kolá-
čiky, lobby bar 24 hod., Sonett bar 10:00 – 24:00, 
disco bar 23:30 – 02:00, miestne a niektoré im-
portované alkoholické a nealkoholické nápoje. 
Podrobný rozpis all inclusive dostanete na recepcii 
pri ubytovaní.

ROYAL ATLANTiS 
SPA & RESORT

pláž 0m

24 hod. ultra
all inclusive

tobogan

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

plážový bar
zadarmo

wifi zadarmo

wifi na izbe
zadarmo

oficiálne
hodnotenie

turecko | sIde

poloha
Hotelový rezort s je vybudovaný v obľúbenom 
stredisku Side, iba 5 km od jeho historického centra 
s pamiatkami, reštauráciami a bohatými možnosťami 
nákupov. Najbližšie nákupné možnosti sa nachádza-
jú aj v tesnej blízkosti hotela. Medzinárodné letisko 
v Antalyi je od hotela vzdialené 48 km. 

vybavenie
6-poschodová budova, 9 výťahov, 450 izieb, recep-
cia, lobby, WiFi v celom areáli, hlavná reštaurácia, 
3 a‘la carte reštaurácie (talianska, rybia, mexicko- 
indická), 7 barov, aquapark, lunapark, 3 vonkajšie 
bazény, 3 detské vonkajšie bazény, bazén s tobo-
ganmi, miniklub (4 – 12 r.), detské ihrisko, celodenné 
animácie, večerný program, živá hudba, minifutbal, 
minibasketbal, fitnes. 
Za poplatok: Spa, internetová kaviareň, vysokorých-
lostné WiFi pripojenie (3 €/deň), herňa (PC hry), 
biliard, lekcie tenisu, babysitting, kaderníctvo, ob-
chody, doktor, room service.

ubytovanie | dieťa do 10 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek (52 m2), rodinné izby (70 – 77m2, me-
zonet alebo 2 prepojené miestnosti, max 4 os.), 
bezbariérové izby, centrálna klimatizácia, kúpeľňa, 
sprcha, WC, sušič na vlasy, telefón, TV/SAT, WiFi, 
mini bar (voda, minerálka, ovocné džúsy, sýtené 
nealko nápoje, pivo, denne dopĺňané zadarmo), 
detská postieľka na vyžiadanie, trezor, balkón.

stravovanie
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Priamo pred hotelom sa nachádza súkromná pie-
sočnatá pláž s pozvoľným vstupom vody. Ležadlá, 
matrace, slnečníky, plážové osušky a plážový bar 
(10:00 – 18:00) sú hotelovým hosťom poskytova-
né zadarmo. Za poplatok je možné využiť širokú 
ponuku motorových a bezmotorových vodných 
športov. 

majestátny hotelový komplex 
vybudovaný v orientálnom 
štýle na vás zapôsobí doslova 
ako z rozprávky. 

all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, neskoré raňajky 10:00 – 11:00, 
obedy 13:00 – 14:30, večere 19:00 – 21:30, a‘la carte 
reštaurácie 19:00 – 21:30, miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje. 
Za poplatok: importované šampanské a vybrané 
druhy domácich a importovaných vín, čerstvé 
ovocné šťavy. Presný rozpis ultra all inclusive progra-
mu dostanete na recepcii pri ubytovaní. 115

ROYAL
TAJ MAHAL

pláž 0m

tripadvisor

animácie

dieťa do 10
rokov zadarmo

all inclusive

plážový bar
zadarmo

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

aquapark

tobogan

otvorený
2015



oficiálne
hodnotenie

turecko | sIde, kIzIlAgAc

poloha
Lyra Resort & Spa je situovaný priamo na pobreží 
v obľúbenom stredisku Side, v časti Kizilagac, 10 km 
od centra Manavgatu a 15 km od samotného centra 
Side. Medzinárodné letisko v Antalyi je od hotela 
vzdialené 75 km. 

vybavenie
5- poschodová hlavná budova, 2- poschodové vilky 
v klubovej časti, rezidenčná časť s vilami, 399 izieb, 
vstupná hala s recepciou, lobby s WiFi, hlavná 
reštaurácia, 5 a‘la carte reštaurácii (turecká, talian-
ska, rybia, mexická, indická), 2 vonkajšie bazény, 
vnútorný bazén, 3 detské bazény (1 vnútorný), 
detské ihrisko, miniklub (4 – 12 r.), mini disco, ani-
mácie, aquapark, fitnes, aerobik, volejbal, basketbal, 
mini futbal, stolný tenis, tenisový kurt, lukostreľba, 
lezecká stena, šípky, boccia, šach, kino (vybrané 
dni), disco, shuttle bus do nákupného parku Lyra, 
sauna, turecké kúpele, parný kúpeľ.
Za poplatok: masáže, peeling, konferenčná miest-
nosť, telefón, internetová kaviareň, obchody, baby-
sitting, doktor, osvetlenie kurtov, biliard.

ubytovanie
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek (30 m2), 2- lôžkové štandardné izby 
s možnosťou 1 prístelky v klubovej časti, rodinné 
izby (2 miestnosti, 36 m2, max. 4+1), vilky (2 miest-
nosti, 80 m2, max. 6+0), centrálna klimatizácia, 
kúpeľňa, WC, sprcha, sušič na vlasy, TV/SAT, 
trezor, minibar ( denne dopĺňaný nealko nápojmi 
a pivom), set na kávu a čaj, WiFi, balkón. 

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel leží priamo pri piesočnato – kamienkovej 
pláži, ležadlá, slnečníky a osušky sú pre klientov 
k dispozícii zadarmo. Za poplatok sú k dispozícii 
vodné športy. 

hotel inšpirovaný symbolmi 
antického grécka, je správnou 
voľbou pre dvojice, ale aj rodiny, 
ktoré chcú prežiť dovolenku aktívne. 

24 hod. ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, neskoré raňajky 
10:00 – 10:30, obedy 12:30 – 14:00, večere 
(hotel vyžaduje dresscode, páni – dlhé nohavi-
ce) 19:00 – 21:00, polnočný bufet 23:00 – 00:00, 
polnočný snack 00:00 – 07:00, nealkoholické 
a alkoholické nápoje miestnej produkcie.
Za poplatok: importované a prémiové nápoje, čer-
stvé ovocné šťavy, podrobný rozpis 24 hod. ultra 
all inclusive dostanete pri ubytovaní na recepcii. 117

LYRA RESORT 
& SPA

pláž 0m

tripadvisor

animácie

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

aquapark

tobogan

24 hod. ultra
all inclusive

turecko | sIde, sorgun

poloha
Hotelový rezort sa nachádza priamo na krásnej pie-
sočnatej pláži, len 1 km od historického centra Side 
a 5 km od centra Manavgatu. Nákupné možnosti sa 
nachádzajú aj priamo v hoteli. Centrum Antalye je 
od hotela vzdialené 70 km a medzinárodné letiskov 
Antalyi 60 km. 

vybavenie
5-poschodová hlavná budova, 13 blokov s vilami, 
760 izieb, recepcia, lobby s WiFi, hlavná reštaurácia, 
6 a‘la carte reštaurácií (turecká, talianska, mexická, 
rybia, ďaleký východ, barbecue), 13 barov, 5 ba-
zénov, aquapark, 7 tobogánov, 2 detské bazény 
s 3 toboganmi, miniklub (4 – 12 r.), junior klub 
(13 – 16 r.), detské ihrisko, fitnes, stolný tenis, te-
nisové kurty a vybavenie, minigolf, šípky, boccia, 
basketbal, turecké kúpele, parné kúpele, sauna.
Za poplatok: masáže, lunapark, billiard, bowling, 
stolný futbal, práčovňa.

ubytovanie | 2 deti do 12 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky 
v hlavnej budove alebo vilkách (31 m2), rodin-
né izby v hlavnej budove alebo vilkách (43 m2, 
2 miestnosti, max. 4+0), suity v hlavnej budove 
(91 m2, 2 miestnosti, max 4+0), bezbariérové 
izby, individuálna klimatizácia, kúpeľňa, vaňa, WC, 
sušič na vlasy, telefón, TV/SAT, minibar, trezor, 
balkón, WiFi.

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Priamo pred hotelom sa nachádza súkromná pie-
sočnatá pláž s mólom, široká 260 m s pozvoľným 
vstupom do mora. Pláž je vybavená plážovým 
servisom, ako ležadlá, slnečníky, matrace a plážové 
osušky v rámci ultra all inclusive zadarmo. Počas 
pobytu na pláži je možné využiť širokú ponuku mo-
torových a bezmotorových športov (za poplatok).

rezort ponúka svojim klientom 
luxusné ubytovanie a krásnu 
piesočnatú pláž s mólom.

24 hod. ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:30, večere 
19:00 – 21:30, cukráreň 11:00 – 19:00, miestne 
nealkoholické, alkoholické a niektoré vybrané im-
portované nápoje 24:00 hod. 
Za poplatok: 1x vstup do každej a‘la carte reštau-
rácie 19:00 – 21:00 (rezervácia nutná vopred za 
poplatok 5 €), presný rozpis ultra all inclusive 
programu dostanete na recepcii pri ubytovaní.

SUENO HOTELS
BEACH SiDE

oficiálne
hodnotenie

116

pláž 0m

tripadvisor

animácie

2 deti do 12
rokov zadarmo

plážový bar
zadarmo

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

24 hod. ultra
all inclusive

aquapark

tobogan
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tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

turecko | sIde, mAnAvgAt

poloha
Hotel sa nachádza v časti strediska Side – Manavgat 
pri ústí rieky Manavgat, len 7 km od centra letoviska 
Side a 70 km od medzinárodného letiska v Antalyi. 
Najblžišie nákupné možnosti sú vzdialené približ-
ne 2 km od hotela, pohodlne sa sem dopravíte 
dolmušom alebo taxíkom.

vybavenie
7- poschodová budova, 374 izieb, 3 výťah, re-
cepcia, lobby s WiFi, hlavná reštaurácia, 3 a‘la 
carte reštaurácie (turecká, rybia, talianska), 3 bary, 
bazén, detský bazén, vnútorný bazén, detské ihris-
ko, miniklub (4 – 12r.), aquapark, denné a večerné 
animácie, stolný tenis, šípky, minigolf, tenisové 
kurty, fitnes, plážový volejbal, vodný aerobik, tu-
recké kúpele. 
Za poplatok: Spa, masáže, sauna, biliard, práčovňa, 
obchod.

ubytovanie | 2 deti do 13 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo  
2 prísteliek, eco izby (cenovo zvýhodnené), rodin-
né izby (2 miestnosti, max 4+0), individuálna klima-
tizácia, kúpeľňa, sprcha, WC, sušič na vlasy, LCD 
TV/SAT, telefón, minibar (nealko nápoje), balkón.
Za poplatok: trezor

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž s okruhliakmi pri vstupe 
do mora sa nachádza asi 250m od hotela. Plážové 
ležadlá, slnečníky, matrace a plážový bar na pláži 
sú k dispozícii v rámci ultra all inclusive zadarmo, 
plážové osušky sú za depozit. Vodné športy sú 
za poplatok.

novopostavený hotel, 
ktorý bol otvorený v roku 2015 
sa rozprestiera v blízkosti 
historického side. 

24 hod. ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:30, 
večere 19:00 – 21:00, snack 12:30 – 15:30, cukrá-
reň 10:00 – 18:00, nočný snack 00:00 – 07:00, 
a‘la carte reštaurácie 19:00 – 21:00, alkoholické 
a nealkoholické nápoje miestnej produkcie. 
Za poplatok: importované nápoje. Podrobný 
rozpis ultra all inclusive dostanete na recepcii 
hotela pri ubytovaní.

WateR side
ResoRt hoteL

pláž 250m

24 hod. ultra
all inclusive

aquapark

tobogan

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

plážový bar
zadarmo

2 deti do 13
 rokov zadarmo

wifi zadarmo

otvorený
2015

oficiálne
hodnotenie

turecko | sIde

poloha
Hotel je situovaný priamo na dlhej piesočnatej pláži 
v obľúbenom letovisku Side, len 10 min. chôdze od 
samotného historického centra s ktorým ho spája 
pobrežná promenáda plná obchodíkov a tradičných 
bazárov. Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 
65 km a centrum Antalye 75 km. 

vybavenie
266 izieb, 3 výťahy, lobby s WiFi, hlavná reštaurácia, 
2 a‘la carte reštaurácie vo vedľajšom hoteli Side Star 
Park (rybia a turecká), 3 bary, 2 bazény, vnútorný 
bazén, detský bazén s toboganom, animácie, mi-
niklub (4 – 11r.), minidisco, večerné show, detské 
ihrisko, fitnes, stolný tenis, step, šípky, plážový 
volejbal, vodný aerobik, turecké kúpele, sauna. 
Za poplatok: masáže, biliard, internetová kaviareň, 
práčovňa, room service, obchody 

ubytovanie | 2 deti do 13 rokov Zadarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo
2 prísteliek, rodinné izby (dve samostatné miest-
nosti), bezbariérové izby, individuálna klimatizá-
cia, kúpeľňa, sprcha, WC, sušič na vlasy, mini-
bar (denne doplňaný nealkoholickými nápojmi 
a pivom), TV/SAT, telefón, trezor, balkón. 

stravovanie
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora je vhodná aj pre menšie deti. Na pláži sú 
k dispozícii ležadlá a slnečníky zadarmo a taktiež 
plážový snack bar. Bohatá ponuka vodných športov 
je na pláži za poplatok. 

štýlový hotel s krásnou 
tropickou záhradou je 
výbornou voľbou pre všetky 
vekové kategórie. 

all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, neskoré raňajky 10:00 – 11:00, 
obedy 12:30 – 14:30, večere 19:00 – 21:00, a‘la carte 
reštaurácie 19:00 – 21:00, detský bufet 19:00 – 21:00, 
snack na pláži, zmrzlina 11:00 – 15:30, cukráreň 
10:30 – 17:00, miestne nealkoholické a alkoholické 
nápoje v čase 10.00- 24:00. 
Za poplatok: importované nápoje, čerstvé ovocné 
šťavy. 119

side staR
Beach

pláž 0m

tripadvisor

animácie

2 deti do 13
rokov zadarmo

wifi zadarmo

tobogan

all inclusive

wifi na izbe
za poplatok

plážový bar
zadarmo



oficiálne
hodnotenie

turecko | sIde, kumkoy

poloha
Hotel sa nachádza v známom stredisku Side v časti 
Kumkoy, len 4 km od samotného historického 
centra Side. Najbližšie nákupné možnosti sú 5 minút 
chôdze od hotela. Veľkomesto Antalya je vzdialené 
60 km a medzinárodné letisko 55 km. 

vybavenie
Hlavná budova, anex budovy, 6 poschodí, 300 izieb, 
recepcia, lobby s WiFi, 3 výťahy, hlavná reštaurácia, 
2 a‘la carte reštaurácie, 2 bary, 2 vonkajšie bazény, 
detský bazén, 2 šmykľavky, detské ihrisko, miniklub 
(4 – 12 r.), denný a večerný animačný program, fitnes, 
stolný tenis, disco. 
Za poplatok: Spa, masáže, sauna, biliard, basketbal, 
tenisový kurt, obchody, internetová kaviareň, doktor, 
práčovňa, kaderníctvo.

ubytovanie | 2 deti do 7 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek (27m2), rodinné izby (2 miestnosti), 
individuálna klimatizácia, kúpeľňa, sprcha, WC, 
sušič na vlasy, TV/SAT, telefón, WiFi, chladnička, 
minibar (naplnený po príchode vodou), balkón, 
detská postieľka na vyžiadanie. 
Za poplatok: trezor.

stravovanie
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, 
na ktorú sa pohodlne dostanete hotelovým 
zvozom (premáva každú hodinu) je vzdialená asi 
200 m. Na pláži sú k dispozícii ležadlá, matrace, 
slnečníky a plážové osušky zadarmo. Plážový bar 
10:00 – 16:30 (nealko nápoje a pivo zadarmo). 
Vodné športy ako surf, potápanie, jazda na banáne 
sú k dispozícii za poplatok.

prežite krásne slnečné 
dni pri hotelovom bazéne 
alebo na piesočnatej pláži.

all inClusive
Skoré raňajky 00:00 – 07:00, raňajky 07:00 – 10:00, 
neskoré raňajky 10:00 – 10:30, obedy 12:30 – 14:30, 
večere 19:00 – 21:00, snack, gozleme, káva, 
čaj a koláčiky 16:30 – 17:00, polnočný snack 
22:30 – 23:00, alkoholické a nealkoholické nápoje 
miestnej výroby a vybrané importované nápoje 
podávané v čase 10:00 – 23:00. 
Za poplatok: importované alkoholické a nealkoho-
lické nápoje, nápoje na diskotéke, čerstvé ovocné 
šťavy, cukráreň 11:00 – 17:00, a‘la carte reštaurácia 
(rezervácia nutná vopred). 121

side aLegRia
& sPa

pláž 200m

tripadvisor

animácie

2 deti do 7
rokov zadarmo

tobogan

all inclusive

plážový bar
zadarmo

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo
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tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

turecko | sIde

poloha
Rezort sa nachádza v známom stredisku Side 
v časti Sorgun. Najbližšie nákupné možnosti sú 
priamo v hoteli, ako aj 400 m od hotela na miest-
nom bazare. Centrum mesta Manavgat je vzdialené 
5 km od hotela a historické centrum Side 5 km 
od hotela. Dostanete sa tam pohodlne miestnou 
dopravou tzv. dolmušom alebo taxíkom. Medzi-
národné letisko je vzdialené 70 km.

vybavenie
230 izieb, 2 výťahy, recepcia, lobby, hlavná 
reštaurácia, a’la carte reštaurácia (rybia), 5 barov,  
2 vonkajšie bazény, detský bazén, vnútorný bazén, 
tobogany, aquapark, miniklub (4 – 12 r.), tenisový 
kurt, denné a večerné animácie, fitnes, turecké 
kúpele, sauna, disco (nápoje sa platia extra). 
Za poplatok: masáže, kaderníctvo, obchody, inter-
netová kaviareň, biliard, WiFi, futbalové ihrisko, vy-
bavenie a osvetlenie tenisového kurtu, babysitting.

ubytovanie | 2 deti do 13 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky 
(20 m2), tzv. eco izby s možnosťou 1 alebo 2 príste-
liek bez balkóna (cenovo zvýhodnené), dvojlôžková 
izba s poschodovou posteľou bez balkóna (28 m2, 
max. 4 osoby), rodinné izby (32 m2, 1 miestnosť, 
max. 4 osoby), individuálna klimatizácia, kúpeľňa, 
vaňa, WC, sušič na vlasy, TV/SAT, telefón, minibar 
(denne voda), balkón. 
Za poplatok: trezor, WiFi.

stravovanie
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je 
vzdialená približne 600 m od hotela. Dostanete 
sa na ňu pohodlne prechádzkou alebo hotelovým 
zvozom. Na pláži sú k dispozícii ležadlá, matrace,  
slnečníky, plážové osušky, plážový bar 10:00 – 17:00 
a snack na pláži 12:30 – 14:30 zadarmo.

ak máte radi prostredie plné zelene, 
pestrý animačný program, relax na 
piesočnatej pláži tak je hotel linda 
resort pre vás ako stvorený.

all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, neskoré raňajky 10:00 – 10:30, 
obedy 12:15 – 13:45, večere 18:30 – 20:30, pol-
nočné občerstvenie, snack 12:00 – 16:00, koláči-
ky 16:00 – 16:45, zmrzlina 15:30 – 16:00, a’la carte 
reštaurácia 18:30 – 21:00 (rezervácia vopred, 1x za 
pobyt), alkoholické a nealkoholické nápoje miest-
nej produkcie.
Za poplatok: importované nápoje, disco bar 
00:00 – 03:00. Podrobný rozpis all inclusive 
programu dostanete na recepcii pri ubytovaní.
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tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

turecko | Belek

poloha
Hotelový rezort sa nachádza len 2 km od centra 
strediska Belek. Pre všetkých milovníkov golfu je 
k dispozícii golfové ihrisko, vzdialené len 15 minút 
od hotela. Od medzinárodného letiska v Antalyi 
je hotel vzdialený 35 km a 45 km od samotného 
centra Antalye.

vybavenie
6- poschodová hlavná budova, vilky, 583 izieb, 
vstupná hala, recepcia, lobby s WiFi, 6 výťahov, 
hlavná reštaurácia, 7 a‘la carte reštaurácií, 12 barov, 
vonkajší bazén, 2 detské vonkajšie bazény, vnútor-
né bazény, 5 toboganov, aquapark, miniklub Ever-
land ( 1-17r.), detské ihrisko, animácie, amfiteáter, 
disco, fitnes, aerobik, 2 tenisové kurty, plážový 
volejbal, minigolf, futbal, basketbal, stolný tenis, 
šípky, biliard, kino, turecké kúpele, sauna. 
Za poplatok: SPA, salón krásy, internetová kaviareň, 
bowling, osvetlenie tenisových kurtov a lekcie, 
lekcie golfu, babysitting.

ubytovanie | dieťa do 12 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby v hlavnej budove s mož-
nosťou 1 alebo 2 prísteliek (35 – 45 m2), rodinné 
mezonetové (poschodové) izby v hl. budove 
(65 – 75 m2, max.4+1), lake house izby s priamym 
vstupom do bazéna (36 m2), bezbariérové izby, 
centrálna klimatizácia, kúpeľňa, vaňa, WC, sušič na 
vlasy, LCD TV/SAT, telefón, WiFi, minibar (dopĺňaný 
denne), trezor, balkón

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na súkromnej piesoč-
natej pláži dlhej 270 m s pozvoľným vstupom do 
mora s mólom. Plážový servis – slnečníky, ležadlá, 
matrace, osušky, sprchy a plážový bar sú k dis-
pozícii zadarmo. Bezmotorové vodné športy ako 
kanoe a vodný bicykel sú v rámci ultra all inclusive 
zadarmo, motorové vodné športy sú spoplatnené.

prežite svoju vysnívanú 
dovolenku v tomto luxusnom 
hoteli, kde si prídu na svoje 
aj nároční klienti.

24 hod. ultra all inClusive
raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 -14:30, večere 
19:00 – 21:30, snacky 11:00 – 16:00, cukráreň, 
lobby bar, bar na móle, pool bar, vitamin bar, 
disco bar, zmrzlina, miestne a niektoré importo-
vané nealkoholické a alkoholické nápoje. 
Za poplatok: a‘la carte reštaurácie 19:00 – 22:00. 
Podrobný rozpis ultra all inclusive dostanete na 
recepcii pri ubytovaní.

ELA qUALiTY 
RESORT

pláž 0m

24 hod. ultra
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v okolí

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

wifi na izbe
zadarmo

oficiálne
hodnotenie

turecko | Belek

poloha
Hotelový rezort vybudovaný na ploche 405 tisíc m2 
sa nachádza v modernom a pre golfových nad-
šencov dobre známom stredisku Belek, len 5 km 
od jeho samotného centra. Najbližšie nákupné 
možnosti sa nachádzajú priamo v hoteli. Medziná-
rodné letisko v Antalyi je vzdialené 35 km od hotela 
a centrum Antalye 40 km.

vybavenie
5- poschodová hlavná budova, 40 viliek, 740 izieb,  
9 výťahov, recepcia, lobby s WiFi, hlavná reštaurácia, 
4 a‘la carte reštaurácie, 12 barov, bazén, vnútorný 
vyhrievaný bazén s toboganom, detský bazén, aqu-
apark so 17 toboganmi, bazén s umelým vlnobitím, 
miniklub ( 4 – 7 r.), kids klub ( 8 – 11 r.), teenage klub 
(12 – 16 r.), detské ihrisko, stolný tenis, boccia, tenis, 
šípky, futbal, squash, fitnes, turecké kúpele. 
Za poplatok: masáže, bowling, lekcie tenisu a te-
nisové rakety, biliard, škola potápania, babysitting.

ubytovanie | 2 deti do 12 rokov Zadarmo
2- lôžkové deluxe izby v hlavnej budove (37m2), 
suity (64m2, 2 miestnosti, 2 kúpeľne), na vyžiadanie 
pool suity, deluxe suity, superior suity, executive 
vily a rezidencie, centrálna klimatizácia, kúpeľňa, 
sprcha/ WC, sušič na vlasy, SAT/ TV, WiFi, telefón, 
trezor, set na kávu a čaj, minibar (cola, fanta, sprite, 
sóda, dzús, pivo, čokoláda, krekry).

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do 
mora a s vyhradenou časťou aj pre tie najmenšie 
deti sa nachádza priamo pri hoteli. Plážový servis 
ako slnečníky, ležadlá a osušky sú k dispozícii 
v rámci all inclusive zadarmo. Plážový bar je otvo-
rený v čase 09:00- 19.00. Bohatá ponuka vodných 
športov je na pláži k dispozícii za poplatok.

luxusný hotelový rezort 
vám ponúka množstvo možností 
pre dovolenku plnú zážitkov 
a pekných chvíľ.

24 hod. ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 12:00, obedy 12:00 – 15:00, 
večere 18:00 – 23:00, snacky 12:00 – 18:00, a‘la 
carte reštaurácie 19:00 – 22:00, káva čaj koláčiky 
12:00 – 23:00, zmrzlina 12:00 – 22:00, alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje miestnej produkcie 
a niektoré importované nápoje, podrobný rozpis 
all inclusive dostanete na recepcii pri ubytovaní. 
Za poplatok: niektoré importované nápoje. 123
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tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

turecko | Belek, BogAzkent

poloha
Hotelový rezort sa nachádza priamo na pláži 
v obľúbenom golfovom stredisku Belek, v časti 
Bogazkent. Do samotného centra Beleku, vzdiale-
ného 8 km od hotela, sa ľahko dostanete taxíkom 
alebo miestnou dopravou. Medzinárodné letisko 
v Antalyi je vzdialené 40 km a samotné centrum 
veľkomesta Antalya 45 km.

vybavenie
7 blokov, 4 poschodia, 480 izieb, recepcia, lobby 
s WiFi, reštaurácia, 3 a‘la carte reštaurácie, 7 barov, 
vonkajší bazén, vnútorný bazén, detský bazén, aqu-
apark, detské ihrisko, miniklub (4 – 12 r.), amfiteáter, 
animácie, aerobik, boccia, zumba, šípky, stolný 
tenis, tenisový kurt a vybavenie, plážový volejbal, 
basketbal, minifutbal, turecké kúpele. 
Za poplatok: SPA, masáže, sauna, procedúry, ka-
derníctvo, kozmetika, osvetlenie tenisového kurtu, 
stolný futbal, internetová kaviareň, bowling, biliard, 
babysitting.

ubytovanie | 2 deti do 14 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky 
(30 m2), 2-lôžkové „eco“ izby, rodinné izby (40 m2,  
2 miestnosti, max. 4+1), bezbariérové izby, cen-
trálna klimatizácia, kúpeľňa, sprcha, WC, sušič na 
vlasy, LCD TV/SAT, WiFi, telefón, trezor (za popla-
tok), minibar (dopĺňaný denne nealkoholickými 
nápojmi), balkón, detská postieľka na vyžiadanie.

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na piesočnatej pláži 
s kamienkovým vstupom do mora. Klientom je 
k dispozícii kompletný plážový servis ako ležadlá, 
slnečníky, plážové osušky, WC, kabínky na prezlie-
kanie a plážový bar 10:00 – 16:00 zadarmo. Ponuka 
vodných športov je k dispozícii za poplatok.

obľúbený rezort prestížnej 
hotelovej siete kirman ponúka 
luxusné ubytovanie, pestrú stravu 
aj možnosti na aktívny oddych.

24 hod. ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:30, večere 
19:00 – 21:00, nočný bufet, snack 12:00 – 14:00, 
cukráreň, 3 a‘la carte reštaurácie 19:00 – 21:00 
(1x za pobyt), lobby bar, snack bar, disco bar 
23:00 – 02:00, nealkoholické a alkoholické nápoje 
miestnej produkcie. 
Za poplatok: importované nápoje. Podrobný 
rozpis ultra all inclusive dostanete na recepcii 
pri ubytovaní. 
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pláž 0m
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oficiálne
hodnotenie

turecko | Belek

poloha
Tento rozsiahly rezort sa rozprestiera v známom 
stredisku Belek, ktorý je rajom pre všetkých nad-
šencov golfu. Samotný rezort sa môže pochváliť 
vlastným 18-jamkovým ihriskom. Od centra Antalye 
je vzdialený 45 km a od medzinárodného letiska 
v Antalyi 35 km. 

vybavenie
5-poschodová hlavná budova, 533 izieb, vilková re-
zidenčná časť pri golfovom ihrisku, recepcia, lobby 
s WiFi, hlavná reštaurácia s časťou pre deti, 4 a‘la 
carte reštaurácie (turecká, talianska, ázijská, rybia),  
10 barov, aquapark, 4 bazény, detský bazén, vnútorný 
bazén, šípky, boccia, turecké kúpele, sauna. 
Za poplatok: Spa centrum, salón krásy, masáže, 
18-jamkové golfové ihrisko, futbalová škola, herňa 
(PC a video hry), play station, biliard, bowling, 
osvetlenie tenisového kurtu a vybavenie, kader-
níctvo, obchody.

ubytovanie | dieťa do 12 rokov Zadarmo
2-lôžkové „luxury“ izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek s výhľadom na golfové ihrisko alebo 
na more (50 m2), „swim up“ izby s priamym vstu-
pom do bazéna, bezbariérové izby, klimatizácia, 
kúpeľňa, sprcha/vaňa, WC, sušič na vlasy, telefón, 
TV/SAT, minibar, trezor, set na kávu a čaj, žehlička, 
žehliaca doska, balkón/terasa, WiFi. 
Za poplatok: room service.

stravovanie
24 hod. luxury all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Rezort sa rozkladá hneď pri súkromnej piesočnatej 
pláži s mólom. Na 200 m dlhej pláži máte zabezpe-
čený kompletný plážový servis ako plážové osušky, 
ležadlá, slnečníky a plážový bar 09:00 – 19:00 
zadarmo. Široká ponuka bezmotorových a moto-
rových vodných športov je za poplatok.

luxusný rezort, ktorého 
súčasťou je aj vlastné 
golfové ihrisko ocenia aj tí 
najnáročnejší klienti.

24 hod. luxury all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, neskoré raňajky 10:00 – 11:00, 
obedy 12:30 – 14:30, večere 19:00 – 21:30, vitamín 
bar 09:00 – 20:00, bar pri bazéne 10:00 – 24:00, 
miestne a vybrané importované nealkoholické a al-
koholické nápoje 24 hod. 
Za poplatok: a‘la carte reštaurácie 19:00 – 22:00. 
Presný rozpis ultra all inclusive dostanete na re-
cepcii pri ubytovaní. 125
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tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

turecko | Belek

poloha
Rezort je situovaný v stredisku Belek v časti Uckum, 
priamo na pobreží Stredozemného mora na ploche 
101 tisíc m2. Samotné centrum Beleku je vzdialené 
10 km. Najbližšie 27-jamkové golfové ihrisko sa 
nachádza 800 m od hotela. Od medzinárodného 
letiska v Antalyi je vzdialený 35 km a historického 
centra Antalye 45 km.

vybavenie
3 budovy, 5 poschodí, 503 izieb, recepcia, lobby 
s WiFi, hlavná reštaurácia, 4 a‘la carte reštaurácie 
(turecká, mexická, rybia, talianska), 6 barov, 2 von-
kajšie bazény, aquapark, vnútorný bazén, detský 
bazén, miniklub (4 – 12 r.), junior klub (13 – 16 r.), 
denné a večerné animačné animácie, fitnes, šípky, 
stolný tenis, aerobik, boccia, plážový volejbal, te-
nisové kurty, basketbalové ihrisko, turecké kúpele, 
parné kúpele, sauna, jacuzzi. 
Za poplatok: Spa centrum, masáže, peeling, ka-
derník, obchodíky, golf, lekcie golfu, biliard, vide-
ohry, herňa, stolný futbal, vybavenie a osvetlenie 
tenisového kurtu, internetová kaviareň, doktor, 
práčovňa, babysitting.

ubytovanie | 2 deti do 12 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou s mož-
nosťou 1 alebo 2 pristelok (poschodová posteľ) 
(23 m2), rodinné izby (31 m2), bezbariérové izby, 
centrálna klimatizácia, kúpeľňa, vaňa, WC, sušič na 
vlasy, telefón, TV/SAT, minibar, trezor, WiFi, balkón.

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Priamo pred hotelom sa nachádza súkromná pie-
sočnatá pláž s krištáľovo čistým morom, vybavená 
plážovým servisom ako ležadlá, slnečníky, matrace, 
ktoré sú k dispozícii zadarmo, plážové osušky sú 
za depozit. Motorové a bezmotorové športy sú 
za poplatok.

dovolenka v luxusnom hoteli, 
ktorý ponúka aktívny oddych 
pre celú vašu rodinu v krásnom 
prostredí.

24 hod. ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:30, 
večere 19:00 – 21:30, polnočné občerstvenie 
23:00 – 00:30, miestne nealkoholické, alkoholické 
a niektoré vybrané importované nápoje 24:00 hod. 
Za poplatok: a‘la reštaurácie, čerstvé ovocné šťavy. 
Podrobný rozpis ultra all inclusive programu do-
stanete na recepcii pri ubytovaní.

CRYSTAL TAT BEACH 
GOLF RESORT & SPA 

pláž 0m
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oficiálne
hodnotenie

turecko | Belek, BogAzkent

poloha
Rezort sa nachádza v stredisku Belek, v časti Bo-
gazkent, priamo na pobreží Stredozemného mora. 
Od centra Beleku je vzdialený 10 km. Medzinárod-
né letisko v Antalyi sa nachádza 40 km od hotela 
a historické centrum Antalye 50 km.

vybavenie
9 päťposchodových budov, 4 trojposchodové 
budovy, 882 izieb, recepcia, lobby s WiFi, hlavná 
reštaurácia, 6 a‘la carte reštaurácií (turecká, ta-
lianska, juhoamerická, ázijská, rybia, steak house),  
14 barov, 2 bazény, aquapark so 7 toboganmi 
pre deti aj dospelých, 2 detské bazény, miniklub 
(4 – 12 r.), fitnes, šípky, stolný tenis, golf, mini golf, te-
nisový kurt (rezervácia nutná vopred), basketbalové 
ihrisko, turecké kúpele, parné kúpele, sauna, jacuzzi. 
Za poplatok: Spa centrum, masáže, obchodíky, 
internetová kaviareň, videohry, herňa, bowling, 
biliard, vybavenie a osvetlenie tenisového kurtu, 
práčovňa, doktor.

ubytovanie | 2 deti do 12 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prí-
stelky (27 m2), rodinné izby (33 m2, 2 miestnosti, 
max. 4 os.), suity s jacuzzi (50 m2, max. 2 osoby), 
bezbariérové izby, WiFi, centrálna klimatizácia, 
kúpeľňa, sprcha/vaňa, WC, sušič na vlasy, TV/
SAT, telefón, mini bar (dopĺňaný denne nealko-
holickými nápojmi), trezor, balkón/terasa.

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Priamo pred hotelom sa nachádza piesočnatá pláž 
s kamienkovým vstupom do mora. Je vybavená 
plážovým servisom zadarmo – ležadlá, slnečníky, 
matrace a plážový bar v rámci ultra all inclusive 
v čase 10:00 – 18:00. Plážové osušky sú za depo-
zit. Široká ponuka motorových a bezmotorových 
vodných športov je za poplatok, plážový volejbal 
zadarmo.

luxusný hotel s kvalitnými 
službami a veľkým aquaparkom 
sa postará o nezabudnuteľnú 
dovolenku plnú zážitkov.

24 hod. ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:30, 
večere 18:30 – 21:30, snack 12:00 – 16:00, 
1x vstup do a‘la carte reštaurácie zadarmo, miest-
ne nealkoholické, alkoholické a niektoré vybrané 
importované nápoje 24 hod. denne. 
Za poplatok: importované nápoje 01:00 – 10:00. 
Podrobný rozpis ultra all inclusive programu do-
stanete na recepcii pri ubytovaní. 127
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turecko | Belek

poloha
Hotelový komplex je situovaný v známom golfovom 
stredisku Belek priamo na vlastnej piesočnatej 
pláži, 35 km od medzinárodného letiska a 45 km 
od centra Antalye. Najbližšie nákupné možnosti sú 
nielen priamo v hoteli, ale aj 4 km od hotela v centre 
Beleku. Najbližšie golfové ihrisko je vzdialené 1 km 
od hotela.

vybavenie
Hlavná a vedľajšia budova, 373 izieb, vstupná 
hala, recepcia, lobby s WiFi, hlavná reštaurácia, 
5 a‘la carte reštaurácií (talianska, mexická, turec-
ká, ázijská, rybia), 6 barov, 5 vonkajších bazénov, 
aquapark, vnútorný bazén, detský klub (4 – 12r.), 
junior klub (13 – 16r.), denné a večerné animácie, 
disco, fitnes, amfiteáter, turecké kúpele, sauna, 
parná sauna, jacuzzi.
Za poplatok: SPA, wellness, masáže, kaderníctvo, 
internetová kaviareň, obchody, herňa, biliard, bow-
ling, doktor, škola potápania, vybavenie a lekcie 
tenisu, práčovňa.

ubytovanie | 3 deti do 15 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo  
2 prísteliek, rodinné izby (2 miestnosti), centrálna 
klimatizácia, kúpeľňa, vaňa, WC, sušič na vlasy, 
TV/SAT, telefón, minibar, trezor, balkón, WiFi.

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel leží priamo na súkromnej piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora, ktorej súčasťou 
je aj mólo. Klientom je poskytovaný kompletný 
plážový servis ako slnečníky, ležadlá, matrace, 
uteráky, sprchy a plážový bar (10:00 – 18:00) za-
darmo. Bezmotorové vodné športy sú zadarmo, 
motorové vodné športy sú k dispozícii za poplatok.

kvalitný hotel s vynikajúcim 
päťhviezdičkovým servisom, 
vybavením a pohostinnou 
atmosférou. 

24 hod. ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:30, 
večere 18:45 – 21:15, alkoholické a nealkoholické 
nápoje miestnej produkcie a niektoré importované 
nápoje 24 h denne. 
Za poplatok: talianska, mexická a rybia a‘la carte 
reštaurácia, fľaškové a špeciálne importované 
nápoje. Presný rozpis ultra all inclusive programu 
dostanete na recepcii pri ubytovaní.

Limak atLantis
de Luxe ResoRt
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tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

turecko | Belek, BogAzkent

poloha
Hotelový rezort sa nachádza priamo na piesočnatej 
pláži v letovisku Belek v časti Bogazkent, 11 km od 
samotného centra Beleku, kam z hotela premáva 
shuttle bus. Hotel je od centra Alanye vzdialený 
45 km a od medzinárodného letiska v Antalyi 40 km. 

vybavenie
316 izieb, recepcia, lobby s WiFi, hlavná reštaurácia, 
2 a‘la carte reštaurácie (rybia, gril), 5 barov, vonkajší 
bazén, detský bazén, aquapark, tobogany, vnú-
torný bazén, miniklub (4 – 12 r.), denné a večerné 
animácie, disco, stolný tenis, step aerobik, vodná 
gymnastika, vodné pólo, šípky, boccia, plážový 
volejbal, fitnes, turecké kúpele, sauna, jacuzzi. 
Za poplatok: SPA centrum, masáže, peeling, ka-
derníctvo, biliard, herňa, internetová kaviareň, 
obchody, zmenáreň, doktor, práčovňa, babysitting.

ubytovanie | 3 deti do 13 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek (29 m2), rodinné izby (45 m2, 2 miest-
nosti, max. 4+1), bezbariérové izby, centrálna 
klimatizácia, kúpeľňa, vaňa, WC, sušič na vlasy, 
telefón, TV/SAT, minibar (denne dopĺňaný nealko 
nápojmi), trezor, balkón.

stravovanie
Ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Priamo pred hotelom sa nachádza súkromná pie-
sočnatá pláž ocenená modrou vlajkou, vybavená 
plážovým servisom, ako sú ležadlá, slnečníky, mat-
race. Plážový bar je v čase 10:00 – 18:00 k dis-
pozícii zadarmo. Pre klientov sú tiež k dispozícii 
plážové osušky za depozit. Počas pobytu je možné 
využiť širokú ponuku motorových a bezmotorových 
športov za poplatok.

prežite nezabudnuteľnú 
dovolenku v hoteli s kvalitnými 
službami, ktorý sa nachádza 
priamo na pláži.

ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:00, 
večere 19:00 – 21:00, polnočné občerstvenie 
23:00 – 00:00, snack 12:00 – 16:00, zmrzlina, lobby 
bar, bar pri bazéne, disco bar, miestne nealkoho-
lické a alkoholické nápoje. 
Za poplatok: a‘la carte reštaurácie 19:00 – 21:00 
(rezervácia nutná vopred). Presný rozpis ultra 
all inclusive dostanete na recepcii pri ubytovaní.

AYDiNBEY
FAMOUS RESORT

pláž 0m

ultra
all inclusive

animácie

wifi zadarmo

aquapark

tobogan

plážový bar
zadarmo

3 deti do 13
 rokov zadarmo

golfové ihrisko 
v okolí
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oficiálne
hodnotenie

turecko | AntAlyA, lArA

poloha
Hotelový komplex je situovaný vo vyhľadávanom 
a obľúbenom turistickom letovisku Lara, len 14 km 
od medzinárodného letiska. Do centra Antalye, 
ktoré je od hotela vzdialené 16 km, sa ľahko dosta-
nete miestnou dopravou alebo taxíkom. Medziná-
rodné letisko v Antalyi je od hotela vzdialené 14 km.

vybavenie
8 blokov, 896 izieb, recepcia, lobby s WiFi,  
2 výťahy, hlavná reštaurácia, 4 a’la carte reštau-
rácie, 6 barov, 2 vonkajšie bazény, detský von-
kajší bazén, aquapark so 4 toboganmi, miniklub 
(4 – 12 r.), detské ihrisko, minidisco, animácie, ae-
robik, aquagymnastika, šípky, fitnes, stolný tenis, 
turecké kúpele, sauna. 
Za poplatok: SPA centrum, masáže, salón krásy, 
kaderníctvo, lekár, biliard, babysitting.

ubytovanie | 3 deti do 13 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky 
(22 m2), rodinné deluxe izby (36 m2, 2 miestnosti, 
max. 4), rodinné elite izby (50 m2, 3 miestnosti, 
max. 6), bezbariérové izby, individuálna klimati-
zácia, kúpeľňa, sprcha, WC, sušič na vlasy, TV/
SAT, telefón, minibar (dopĺňaný denne vodou), 
štandardné izby sú bez balkóna, rodinné izby sú 
s balkónom, detská postieľka na vyžiadanie. 
Za poplatok: WiFi, trezor.

stravovanie
24 hod. ultimate all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Súkromnú piesočnatú pláž, vzdialenú asi 200 m, delí 
od hotela iba miestna komunikácia. Je dostupná 
cez prechod pešou chôdzou alebo hotelovým 

„shuttle“ busom. Klientom je k dispozícii plážový 
bar (10:00 – 18:00) v rámci all inclusive programu. 
Plážový servis ako sprchy, ležadlá, slnečníky a plá-
žové osušky sú poskytované bezplatne. Vodné 
športy a škola potápania sú k dispozícii za poplatok.

v modernom hotelovom komplexe 
nájdete takmer všetko, čo k stráveniu 
komfortnej a nezabudnuteľnej 
dovolenky potrebujete.

24 hod. ultimate all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:00, večere 
18:30 – 21:00, snack bar pri bazéne 11:00 – 18:00, 
snack pri pláži, gozleme, zmrzlina, cukráreň, bar pri 
bazéne 10:00 – 24:00, alkoholické a nealkoholické 
nápoje miestnej produkcie do 24:00. 
Za poplatok: alkoholické nápoje po 24:00, a’la 
carte reštaurácia 18:30 -21:00 (rezervácia nutná 
vopred), importované alkoholické a nealkoholické 
nápoje. Podrobný rozpis all inclusive programu 
dostanete na recepcii pri ubytovaní.

GRAND PARK 
LARA

pláž 200m

24 hod. ultimate
all inclusive

animácie

wifi zadarmo

plážový bar
zadarmo

2 deti do 14
 rokov zadarmo

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

aquapark

tobogan

wifi na izbe
za poplatok

transfer na pláž

oficiálne
hodnotenie
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pláž 0m

tripadvisor

animácie

1. dieťa do 12 
a 2. dieťa do 4 
rokov zadarmo

plážový bar
zadarmo
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a slnečníky

zadarmo

wifi zadarmo

24 hod. ultra
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aquapark

tobogan

wifi na izbe
za poplatok

turecko | AntAlyA, lArA

poloha
Rezort sa nachádza v známom stredisku Lara. Naj-
bližšie nákupné možnosti sú nielen priamo v hoteli, 
ale aj v tesnej blízkosti v miestnom bazáre. Veľko-
mesto Antalya je vzdialené 12 km a medzinárodné 
letisko 10 km. 

vybavenie
2 budovy, 9 poschodí, 499 izieb, 7 výťahov, recep-
cia, lobby s WiFi, hlavná reštaurácia, 3 a’la carte 
reštaurácie (talianska, turecká, mongolská), 11 barov, 
5 vonkajších bazénov, 3 detské bazény, 1 vnútorný 
bazén, aquapark, miniklub (4 – 12 r.), junior klub 
(13 – 17 r.), minidisco, detské ihrisko, fitnes, aerobik, 
step, zumba, minigolf, vodná gymnastika, boccia, 
plážový volejbal, stolný tenis, šípky, lukostreľba, mi-
nifutbal, basketbal, minigolf, turecké kúpele, sauna. 
Za poplatok: Spa, masáže, osvetlenie tenisové-
ho kurtu, obchody, internetová kaviareň, biliard, 
bowling, doktor, práčovňa.

ubytovanie
1. dieťa do 12 a 2. dieťa do 4 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prí-
stelky (29 m2), rodinné izby (40 m2, 2 miestnosti, 
max. 4 os.), junior rodinné izby (35 m2, prepojené 
dverami, max. 4+0), bezbariérové izby, centrálna 
klimatizácia, kúpeľňa, vaňa, WC, sušič na vlasy, 
LCD TV/SAT, telefón, minibar (dopĺňaný denne 
nelko nápojmi a pivom), set na kávu a čaj, trezor, 
WiFi, balkón, detská postieľka na vyžiadanie.

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel sa nachádza na súkromnej piesočnatej pláži 
s mólom, ocenenej modrou vlajkou, s pozvoľným 
vstupom do mora. Na pláži sú k dispozícii ležadlá, 
matrace, slnečníky, plážové osušky a plážový bar 
10:00 – 18:00 zadarmo. Vodné športy ako vodný 
skúter, vodné lyže, jazda na banáne sú k dispozícii 
za poplatok. 

Zažite špičkový servis 
a relaxujte v luxusnom, kompletne 
zrekonštruovanom hoteli 
sherwood breezes resort.

24 hod. ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:30, 
večere 19:00 – 21:30, cukráreň 11:00 – 18:00,  
alkoholické a nealkoholické nápoje domácej pro-
dukcie a vybrané importované nápoje podávané 
24 hod v lobby bare. 
Za poplatok: vybrané importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje, 3 a’la carte reštaurácie 
19:00 – 21:30 (1x vstup zadarmo, rezervácia nutná 
vopred).

sheRWood
BReezes ResoRt
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oficiálne
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turecko | AntAlyA, lArA

poloha
Hotel sa rozprestiera v letovisku Lara, kde sa more 
spája s krásnou prírodou, zábavou a plážovými 
aktivitami. Najbližšie nákupné možnosti sú nielen 
priamo v hoteli, ale aj v tesnej blízkosti v miestnom 
bazáre. Od samotného centra Antalye je vzdialený 
15 km a od medzinárodného letiska iba 10 km.

vybavenie
6 poschodí, 481 izieb, recepcia, lobby s WiFi, 
hlavná reštaurácia 7 a‘la carte reštaurácií, 5 barov, 
2 vonkajšie bazény, vnútorný bazén, detský bazén, 
tobogany, miniklub (4 – 12 r.), detské ihrisko, luna-
park, denné a večerné animácie, disco, kino, fitnes, 
aerobik, plážový volejbal, basketbal, minifutbal, 
tenisový kurt, vybavenie a osvetlenie za depo-
zit, stolný tenis, šípky, amfiteáter, turecké kúpele, 
parná sauna.
Za poplatok: SPA, jacuzzi, salón krásy, masáže, 
kaderníctvo, internetová kaviareň, playstation, 
PC hry, biliard, bowling, stolný futbal, tenisové 
vybavenie a lekcie.

ubytovanie | 2 deti do 10 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek (26 – 30 m2), dublex rodinné izby (47 m2, 
2 miestnosti mezonet, max. 5 osôb), bezbariérové 
izby, centrálna klimatizácia, kúpeľňa, vaňa, WC, 
sušič na vlasy, TV/SAT, WiFi, telefón, trezor, mini-
bar dopĺňaný denne (nealkoholické nápoje, pivo, 
voda), set na kávu a čaj, balkón.

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na vlastnej piesočnatej 
pláži s mólom, ktorá je vybavená kompletným plá-
žovým servisom – ležadlami, matracmi, slnečníkmi, 
plážovými osuškami zadarmo. Všetky motorové 
vodné športy za poplatok. 

ak chcete prežiť nezabudnuteľnú 
dovolenku s bezchybným servisom 
a výbornými službami, odporúčame 
vám delphin diva premier.

24 hod. ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:30, 
večere 18:30 – 21:00, polnočné občerstve-
nie 23:00 – 00:00, snack 12:30 – 15:00, káva, 
čaj, koláčiky, vitamin bar, cukráreň, disco bar 
23:00 – 02:00, alkoholické a nealkoholické nápoje 
miestnej výroby a niektoré importované nápoje. 
Za poplatok: fľaškové a importované nápoje. 
Podrobný rozpis ultra all inclusive dostanete na 
recepcii hotela pri ubytovaní.

DELPHiN DivA
PREMiER

pláž 0m

24 hod. ultra
all inclusive

animácie

wifi zadarmo

2 deti do 10
 rokov zadarmo

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

aquapark

tobogan

wifi na izbe
zadarmo

oficiálne
hodnotenie

turecko | AntAlyA, lArA

poloha
Hotelový rezort sa rozprestiera priamo na pláži 
na ploche 54 tisíc m2 v letovisku Lara. Najbližšie 
nákupné možnosti sú nielen priamo v hoteli, ale aj 
v tesnej blízkosti v miestnom bazáre. Medzinárodné 
letisko je vzdialené 10 km, centrum veľkomesta 
Antalya 15 km.

vybavenie
9 poschodí, 650 izieb, 10 výťahov, lobby s WiFi, 
6 barov, 8 a‘la carte reštaurácií (mexická, ázijská, 
grécka, talianska, francúzska, turecká, rybia, meat  
& wine), 2 bazény, detský vonkajší a vnútorný 
bazén, aquapark, lunapark, miniklub (4 – 12r.), 
detské ihrisko, fitnes, tenis, tenisový kurt a osvet-
lenie tenisového kurtu, stolný tenis, šípky, biliard, 
turecké kúpele, parná sauna.
Za poplatok: masáže, kaderníctvo, internetová ka-
viareň, práčovňa, bowling, biliard, herňa, lekcie 
tenisu, doktor.

ubytovanie | 2 deti do 15 rokov Zadarmo
2-ložkové superior izby s možnosťou 1 alebo  
2 prísteliek (35 m2 max. 2 os.), junior suite (45 m2, 
2 balkóny, max. 4 osoby), rodinné izby (56 m2,  
2 miestnosti, max. 4+1), „laguna izby“ s možnosťou 
1 prístelky (36 m2, na vyžiadanie, max. 3 osoby), 
centrálna klimatizácia, kúpeľňa, sprcha/vaňa, WC, 
sušič na vlasy, LCD TV/SAT, WiFi, minibar dopĺ-
ňaný denne (pivo, cola, voda, čokoláda, oriešky), 
trezor, balkón.

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na prekrásnej súkrom-
nej piesočnatej pláži s mólom, kde sú k dispozícii 
ležadlá, slnečníky, plážový bar a plážové osušky 
zadarmo. Vychutnať si tu môžete bezmotorové 
vodné športy (vodný bicykel, kanoe, windsurfing), 
ktoré hotel poskytuje zadarmo. Samozrejmosťou sú 
aj vodné motorové športy, ktoré sú spoplatnené. 

luxusný hotel vás očarí svojou 
pôsobivou architektúrou 
a profesionálny personál sa postará 
o vašu nezabudnuteľnú dovolenku.

24 hod. ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:30, večere 
19:00 – 21:30, snack 12:30 – 15:00, nealkoholické 
a alkoholické nápoje domácej produkcie a niektoré 
importované 24 hod. 
Za poplatok: 8 a‘la carte reštaurácií 19:30 – 21:30 
(1x vstup zadarmo, rezervácia nutná vopred). Pod-
robný rozpis ultra all inclusive programu dostanete 
na recepcii pri ubytovaní. 133

DELPHiN
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pláž 0m

tripadvisor
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turecko | AntAlyA, lArA

poloha
Populárny hotelový komplex priamo na súkromnej 
piesočnatej pláži sa nachádza v letovisku Lara. 
Rozprestiera sa na ploche 135 tisíc m2 len 11 km od 
centra Antalye a 15 km od medzinárodného letiska.

vybavenie
2 prepojené hlavné budovy, 9 poschodí, 692 izieb, 
recepcia, lobby s WiFi, 6 výťahov, hlavná reštaurá-
cia, 5 a‘la carte reštaurácii, 6 barov, vonkajší bazén, 
detský bazén, tobogany, vnútorný bazén, animácie, 
fitnes, 3 detské kluby (4 – 8r., 9 – 11r., 12 – 16r.), kino, 
disco, gymnastika, zumba, joga, plážový volejbal, 
4 tenisové kurty, basketbal, minigolf, minifutbal, 
stolný tenis, šípky, lukostreľba, turecké kúpele, 
sauna, parný kúpeľ. 
Za poplatok: SPA, masáže, herňa, 2 futbalové ih-
riská, tenisové osvetlenie, doktor, babysitting.

ubytovanie | 3 deti do 13 rokov Zadarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek (28 – 34 m2), rodinné izby (56 – 68 m2, 
2 miestnosti, max. 3 osoby), junior suity (75 m2, 
2 miestnosti, max. 4 osoby), bezbariérové izby, 
centrálna klimatizácia, kúpeľňa, sprcha, WC, sušič 
na vlasy, TV/SAT, telefón, trezor, minibar (nealkoho-
lické nápoje, pivo, dopĺňaný denne), WiFi, detská 
postieľka (na vyžiadanie), balkón.

stravovanie
Ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Priamo pred hotelom sa rozprestiera široká pie-
sočnatá pláž ocenená modrou vlajkou. Na pláži 
sa nachádza mólo a plážový servis ako slnečníky, 
ležadlá, matrace a plážový bar 10:00 – 18:00 za-
darmo. Vodné športy sú za poplatok.

prežite nezabudnuteľnú 
dovolenku v hoteli, ktorý vás 
na prvý pohľad očarí svojou 
modernou architektúrou. 

ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 12:30 – 14:30, večere 
19:00 – 21:30, nočné občerstvenie 24:00 – 06:00, 
zmrzlina, bar pri bazéne, lobby bar, disco bar, fast 
food 12:00 – 16:00, kebab, koláčiky, alkoholické 
a nealkoholické nápoje. 
Za poplatok: a‘la carte reštaurácie 19:00 – 21:30  
(rezervácia nutná vopred), bridge bar 18:00 – 23:30, 
čerstvé ovocné šťavy. Podrobný rozpis ultra all 
inclusive programu dostanete na recepcii pri 
ubytovaní.

MiRACLE
RESORT

pláž 0m

ultra
all inclusive

animácie

wifi zadarmo

3 deti do 13
 rokov zadarmo

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

tobogan

wifi na izbe
zadarmo

tripadvisor

oficiálne
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oficiálne
hodnotenie

turecko | AntAlyA, lArA

poloha
Luxusný rezort sa rozprestiera na ploche 53 tisíc m2 
v stredisku Lara, približne 15 km od letiska. Od 
centra Antalye je vzdialený asi 17 km. Najbližšie 
nákupné možnosti sú nielen priamo v hoteli, ale aj 
v tesnej blízkosti v miestnom bazáre.

vybavenie
604 izieb, 10 poschodí, recepcia, 6 výťahov, lobby 
s WiFi, hlavná reštaurácia, 5 a‘la carte reštaurácií 
(talianska, rybia, mexická, ázijská, gril), 9 barov, 
bazén, detský bazén, aquapark, miniklub (4 – 12 r.), 
tenisové kurty (rezervácia vopred) a vybavenie, 
stolný tenis, plážový volejbal, vodné pólo, fitnes, 
aerobik, boccia, šípky, sauna, turecký hamam, tu-
recké kúpele, jacuzzi, parné kúpele. 
Za poplatok: masáže, kaderníctvo, biliard, bowling, 
PC hry, babysitting, doktor.

ubytovanie | 2 deti do 12 rokov Zadarmo
2-lôžkové superior izby s možnosťou 1 alebo  
2 prísteliek (46 m2, max. 3+1), rodinné izby (60 m2, 
2 oddelené miestosti, max. 4 os.), dublex izby 
(75 m2, poschodový mezonet, max.4 os.), deluxe 
suity (85 m2, 3 miestnosti: 2 spálne + obývačka, 
max. 4 os.), bezbariérové izby, WiFi, centrálna 
klimatizácia, kúpeľňa, vaňa/sprcha, WC, sušič 
na vlasy, TV/SAT, telefón, set na kávu a čaj, mi-
nibar (dopĺňaný denne), trezor, balkón, detská 
postieľka na vyžiadanie.

stravovanie
24 hod. ultra all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na súkromnej piesočna-
tej pláži s mólom. Plážový servis– slnečníky, ležadlá 
a tiež plážový bar otvorený v čase 09:30 – 18:00 
v rámci ultra all inclusive zadarmo. Plážové osušky 
sú za depozit. K dispozícii je aj mólo na slnenie. 

vychutnajte si luxusnú 
dovolenku v krásnom paláci 
s unikátnym architektonickým 
štýlom.

24 hod. ultra all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, obedy 13:00 – 14:30, večere 
18:30 – 21:00,, zmrzlina 13:00 – 15:00, cukráreň 
16:00 – 23:30. Alkoholické a nealkoholické nápoje 
miestnej produkcie a niektoré importované. 
Za poplatok: a‘la carte reštaurácie 18:30 – 21:30, 
čerstvé šťavy. Podrobný rozpis ultra all inclusive 
programu dostanete na recepcii pri ubytovaní. 135

ROYAL HOLiDAY
PALACE

pláž 0m

tripadvisor

animácie

2 deti do 12
rokov zadarmo

plážový bar
zadarmo

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

24 hod. ultra
all inclusive

aquapark

tobogan
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turecko | kemer

poloha
Hotelový komplex sa nachádza v stredisku Kemer. 
Samotné centrum tohto mesta je od hotela vzdia-
lené len 1 km. Dostanete sa sem príjemnou pre-
chádzkou popri mori, alebo miestnou dopravou. 
Medzinárodné letisko v Antalyi je od hotela vzdia-
lené 50 km a centrum tohto mesta 40 km.

vybavenie
5- poschodová hlavná budova, 5 výťahov, 340 izieb, 
lobby s WiFi, reštaurácia, 4 bary, bazén, relaxačný 
bazén, 2 tobogany, vnútorný bazén, vnútorný 
detský bazén, miniklub (4 – 12r.), detské ihrisko, 
detské kino, disco, denné a večerné animácie, 
živá hudba, aerobik, fitnes, gymnastika, vodná 
gymnastika, stolný tenis, šípky. 
Za poplatok: Spa centrum, masáže, procedúry, 
turecké kúpele, parná sauna, internetová kaviareň, 
videohry, playstation, kaderník, doktor.

ubytovanie
2- lôžkové štandardné izby (19 – 26m2), rodinné 
izby (2 miestnosti, 38 – 42m2), suity, centrálna kli-
matizácia, kúpeľňa, sprcha/vaňa, WC, sušič na 
vlasy, telefón, SAT TV, minibar, trezor, WiFi, balkón.

stravovanie
All inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Piesočnato kamienková pláž ocenená modrou 
vlajkou sa nachádza priamo pred hotelom. Pre 
klientov sú k dispozícii slnečníky, ležadlá aj plážové 
osušky zadarmo a plážový bar v rámci all inclusive 
v čase 10:00 – 18:00 a 19:00 – 21:30.

komfortné ubytovanie a výbornú 
dostupnosť centra kemeru 
ocenia všetci, ktorí preferujú 
aktívnu dovolenku.

all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:30, obedy 12:30 – 14:30, večere 
19:00 – 21:00, snacky 12:00 – 16:00, káva čaj kolá-
čiky, nočný snack 23:30 – 00:00, snack bar na pláži 
11:00 – 15:00, lounge bar 10:00 – 01:00, Residen-
ce bar 10:00 – 02:00, disco bar 23:00 – 02:00,  
alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej pro-
dukcie, vybrané importované nápoje. Podrobný 
rozpis all inclusive dostanete na recepcii pri 
ubytovaní.

PGS ROSE RESiDENCE 
BEACH HOTEL

pláž 0m

all inclusive

animácie

wifi zadarmo

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

tobogan

wifi na izbe
zadarmo

tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

oficiálne
hodnotenie

turecko | kemer, cAmyuvA

poloha
Hotel sa nachádza v stredisku Kemer. Do centra 
tohto mesta s možnosťami nákupov, kde premáva 
pravidelná linka, je to 6 km. Antalya je vzdialená 
55 km a medzinárodné letisko 60 km.

vybavenie
3- poschodová hlavná budova, 84 izieb, 2 výťahy, 
recepcia, 2 reštaurácie, 3 bary, bazén, fitnes, denný 
a večerný animačný program, šípky, plážový volej-
bal, živá hudba, turecký večer. 
Za poplatok: SPA, sauna, parný kúpeľ, soľná miest-
nosť, turecká sauna, masáže, WiFi.

ubytovanie | len dospelí
2- lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky, centrálna 
klimatizácia, kúpeľňa, sprcha/vaňa, sušič na vlasy, 
TV/SAT, set na kávu a čaj, minibar (nealkoholické 
nápoje v deň príchodu), balkón.

stravovanie
24 hod. all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž je od hotela vzdialená 
cca 200 m. Pre klientov sú zadarmo k dispozícii, 
slnečníky, ležadlá a plážový bar otvorený v čase 
11:00 – 18:00.

ak túžite po dovolenke plnej 
relaxu a oddychu, hotel pasha‘s 
princess pre dospelých je pre 
vás ako stvorený.

24 hod. all inClusive
Raňajky 07:30 – 10:00, neskoré raňajky 10:00 – 11:00, 
obedy 12:30 – 14:00, večere 19:30 – 21:00, snack 
15:30 – 16:00, káva, čaj, koláčiky 17:00 – 17:30, bar 
pri bazéne 11:00 – 23:00. Alkoholické a nealkoho-
lické nápoje miestnej výroby 24 hod. Podrobný 
rozpis ultra all inclusive dostane na recepcii hotela 
pri ubytovaní. 137

PASHAS
PRiNCESS

pláž 200m

tripadvisor

animácie

plážový bar
zadarmo

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

24 hod.
all inclusive

wifi na izbe
za poplatok

wifi za poplatok

len dospelí
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turecko | kemer

poloha
Hotelový komplex je situovaný v turistickom le-
tovisku Kemer, 10 km od jeho centra. Najbližšie 
nákupné možnosti sú nielen priamo v hoteli, ale aj 
v jeho tesnej blízkosti. Centrum Antalye je vzdiale-
né od hotela 25 km a medzinárodné letisko 40 km. 

vybavenie
2 trojposchodové bloky, 305 izieb, 2 výťahy v hlav-
nom bloku, recepcia, lobby s WiFi, hlavná reštau-
rácia, 2 a‘la carte reštaurácie, 6 barov, vonkajší 
bazén, detský bazén, aquapark s 2 toboganmi, 
vnútorný bazén, miniklub (4 – 12 r.), detské ihrisko, 
minidisco, denné a večerné animácie, živá hudba, 
turecké kúpele, sauna. 
Za poplatok: SPA, masáže, fitnes, stolný tenis, 
šípky, biliard, herňa, babysitting.

ubytovanie | 2 deti do 13 rokov Zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky 
(24 – 27 m2), rodinné izby (40 m2, 2 miestnosti, 
max. 4 os.), bezbariérové izby (24 m2), individu-
álna klimatizácia, kúpeľňa, vaňa, WC, sušič na 
vlasy, TV/SAT, telefón, minibar (dopĺňaný denne 
vodou), detská postieľka na vyžiadanie. 
Za poplatok: WiFi, trezor.

stravovanie
24 hod. all inclusive formou bufetu.

plÁŽ
Súkromná piesočnato-kamienková pláž sa na-
chádza priamo pri hoteli. Plážový servis ako le-
žadlá, slnečníky a plážové osušky sú poskytované 
bezplatne. Vodné športy a škola potápania sú za 
poplatok.

 v kompletne zrekonštruovanom 
hotelovom komplexe nájdete všetko, 
čo potrebujete ku komfortnej 
dovolenke v príjemnom prostredí. 

24 hod. all inClusive
Raňajky 07:00 – 10:00, neskoré raňajky 10:00 – 11:00, 
obedy 12:30 – 14:00, snack menu 24 hod, koláčiky, 
gozleme, zmrzlina, cukráreň, večere 18:30 – 21:00, 
detské menu, alkoholické a nealkoholické nápoje 
miestnej produkcie 24 hod. v lobby bare.
Za poplatok: a‘la carte reštaurácia (rezervácia nutná 
vopred), importované a fľaškové nápoje, čerstvé 
ovocné šťavy, podrobný rozpis all inclusive konceptu 
dostanete na recepcii pri ubytovaní.

GRAND PARK
KEMER

pláž 0m

animácie

wifi zadarmo

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

tripadvisor

oficiálne
hodnotenie

24 hod.
all inclusive

wifi na izbe
za poplatok

2 deti do 13
 rokov zadarmo

otvorený
2016

turecko | kemer

poloha
Maxx Royal Kemer rezort je situovaný priamo na 
pláži, 400 m od centra strediska Kiris a 6 km od 
samotného centra Kemeru. Najbližšie nákupné 
možnosti sú priamo v hoteli, alebo v jeho okolí. Od 
medzinárodného letiska v Antalyi je rezort vzdialený 
iba 60 km.

vybavenie
4- poschodová hlavná budova, vilky, 291 izieb, 
recepcia, hlavná reštaurácia, 2 snack reštaurácie, 
4 a‘la carte reštaurácie (turecká, talianska, rybia), 
detská reštaurácia, 11 barov, 3 vonkajšie bazény, 
vonkajší detský bazén, vnútorný bazén, aqua-
park, 4 minikluby Maxxiland (1 – 3 r., 4 – 7 r., 8 – 12 r. 
a 13 – 17 r.), detské ihrisko, fitnes, šípky, stolný tenis, 
tenisový kurt, vybavenie a osvetlenie, basketbal, 
boccia, sauna, WiFi. 
Za poplatok: SPA, masáže, turecké kúpele, kader-
níctvo, obchody, lekcie tenisu, doktor.

ubytovanie | 2 deti do 10 rokov Zadarmo
2-lôžkové suity s možnosťou 1 alebo 2 pristeliek 
(100 m2), rodinné royal suity (185 m2, 3 miestnos-
ti, 2 kúpeľne, max. 6+0), „laguna“ vilky (150 m2,  
2 miestnosti, priamy vstup do bazéna, max. 3+1), 
individuálna klimatizácia, kúpeľňa, sprcha, WC, 
jacuzzi, sušič na vlasy, LCD TV, set na kávu a čaj, 
minibar (dopĺňaný denne), telefón, trezor, WiFi, 
balkón/terasa, detská postieľka na vyžiadanie, 
babysitting.

stravovanie
24 hod. all inclusive formou bufetu a menu.

plÁŽ
Luxusný hotelový komplex sa nachádza priamo 
na súkromnej piesočnatej pláži s jemnými kamien-
kami a mólom. Plážový servis (slnečníky, ležadlá, 
osušky a plážový bar) sú v rámci ultra all inclusive 
zadarmo. Motorové vodné športy sú k dispozícií 
za poplatok.

Zažite pohodovú dovolenku 
v hoteli s krásnym areálom 
plným zelene, ktorý ponúka 
relax ale aj zábavu.

24 hod. all inClusive
raňajky 07:00 – 23:00, obedy 12:00 – 13:30, večere 
18:00 – 19:00, občerstvenie v hlavnej reštaurácii 
24-hod., zmrzlina, koláčiky 16:00 – 17:00, cukráreň 
09:30 – 23:00, snack 24 hod., miestne a importo-
vané alkoholické a nealkoholické nápoje. Presný 
rozpis ultra all inclusive konceptu dostanete na 
recepcii pri ubytovaní. 139

MAxx ROYAL
KEMER

pláž 0m

24 hod. ultra
all inclusive

oficiálne
hodnotenie

tripadvisor

aquapark

tobogan

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

wifi na izbe
zadarmo

wifi zadarmo

plážový bar
zadarmo

2 deti do 10
 rokov zadarmo

otvorený
2014

aquapark

tobogan


