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hlavné mesto: Ankara
počet obyvateľov: 79,8 mil.
rozloha: 814.500 km2

časový posun: + 1 hod.
doba letu: cca 2 hod. 40 min. do Antalye, cca 2 hod. 30 min. 
do Izmiru
mena: turecká líra
úradný jazyk: turecký

TURECKO
Turecko sa rozprestiera na  dvoch kontinentoch – Európe 
(3% rozlohy) a Ázii (97% rozlohy), ktoré sú od seba oddelené 
Bosporskou a  Dardanelskou úžinou. Je to rozľahlá krajina, 
ktorú obmýva Stredozemné,  Egejské, Čierne a  Marmarské 
more. Turci sú veľmi priateľskí, milí, spontánni ľudia a samo-
zrejme výborní obchodníci. Najväčším mestom je Istanbul 
(cca 15 mil. obyvateľov) – rušné pulzujúce veľkomesto 
s  krásnymi pamätihodnosťami, nezabudnuteľným bazá-
rom i modernou architektúrou a infraštruktúrou. Turecko je 
nádherná krajina s  bohatou históriou a  kultúrou. Kuchyňa 
je mimoriadne rozmanitá a chutná, Turci sú v príprave jed-
la skutoční špecialisti. Známy je tiež lahodný čaj, silná káva 

i  anízová pálenka raki. Ak navštívite Turecko, objavíte pre-
krásnu krajinu, do ktorej sa vždy radi vrátite. Letecké zájazdy 
sú realizované s  odletmi z  Bratislavy, Košíc, Sliaču, Piešťan 
a  Popradu na  letisko v  Antalyi (let trvá približne 2  hod. 
40  min.), alebo z  Bratislavy do  Izmiru (let trvá približne 
2 hod. 30 min.) pri zájazdoch na Egejskú riviéru.

EGEJSKÁ RIVIÉRA

KUSADASI 
Leží na  brehu Egejského mora v  západnej časti Turecka, 
75  km od  medzinárodného letiska v  Izmire, neďaleko sláv-
neho Efezu. Stredisko Long Beach dostalo svoje meno 
vďaka 18 km dlhej pláži, ktorú si rozdelilo niekoľko hotelov 
a reštaurácií, je vzdialené od Kusadasi 6 km. Kusadasi je ruš-
né mestečko s veľkou tržnicou, plné barov, reštaurácií, kde 
život pulzuje do  neskorých nočných hodín. Pláž Pamucak 
s dĺžkou 11 kilometrov je jednou z najdlhších pláží v Turecku. 
Je vzdialená 8 kilometrov od mesta Selçuk a 6 km od staroby-
lého mesta Efez s unikátnymi antickými pamiatkami. Pláž je 
piesočnatá a more je priezračné, označené modrou vlajkou. 
K  dispozícii sú rôzne reštaurácie s  rýchlym občerstvením 

a rôzne zábavné zariadenia. Oblasť je vyhľadávaná milovník-
mi vodných športov, ale aj jazdy na koňoch alebo džípoch. 
Pestrá ponuka aktivít počas dňa a nezabudnuteľný malebný 
západ slnka robia Pamucak-Selçuk jedinečným turistickým 
centrom. Let z Bratislavy do  Izmiru trvá 2 hodiny 30 minút 
a transfer z letiska približne 1 hodinu.  

TURECKÁ RIVIÉRA

LARA
Je moderne vybudované stredisko, vzdialené 10 km od mes-
ta Antalya a  len 15 km od  medzinárodného letiska, známe 
svojimi luxusnými hotelmi s  vynikajúcimi službami, ktoré 
uspokoja aj tú najnáročnejšiu klientelu. Má rozľahlú pláž 
s pozvoľným vstupom do mora, ktorá je prevažne piesočnatá, 
premiešaná s jemnými okruhliakmi. Nájdete tu množstvo ob-
chodov s  luxusným tovarom, reštaurácií, barov, kultúrnych 
podujatí. Transfer z letiska v Antalyi trvá približne 15 minút.

BELEK
Medzi najnovšie moderné a luxusné strediská sa môže radiť 
stredisko Belek. Je známe predovšetkým svojimi golfovými 
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ihriskami, vyhľadávanou piesočnatou plážou ocenenou 
modrou vlajkou a  luxusnými hotelovými rezortmi. Ide skôr 
o pokojnejšie stredisko, kde si klienti môžu vychutnať ničím 
nerušený oddych a veľa zelene. Oplatí sa však navštíviť blízke 
historické miesta Perge a Aspendos, vodopády Manavgat, či 
nákupné centrum v Antalyi. Stredisko sa nachádza asi 30 km 
od letiska v Antalyi a transfer z letiska trvá približne 30 min.

SIDE
Side patrí medzi najvyhľadávanejšie turecké letoviská. Leží 
na  brehoch Stredozemného mora cca 65 km východne 
od  Antalye. Milovníci histórie tu môžu obdivovať Apollónov 
chrám, amfiteáter z 2. storočia, bývalé rímske kúpele a ďalšie 
pamiatky. Stredisko je známe upravenými piesočnatými pláža-
mi s pozvoľným vstupom do mora a modernými hotelmi s kva-
litnými službami. Strediská patriace do oblasti Side: Gündogdu, 
Evrenseki, Kumköy, Titreyengöl, Kizilagac, Kizilot. Transfer z le-
tiska v Antalyi do Side trvá približne 1 hod. 15 minút.

ALANYA
Známe stredisko sa nachádza približne 120 km od Antalye, 
na  východe Tureckej riviéry. Krásnu panorámu letoviska 

neodmysliteľne dotvára pohorie Taurus. Alanya je rušné 
mesto i  turistické stredisko s  bohatým nočným životom zá-
roveň, nájdete tu piesočnaté i  kamienkové pláže, známu 
Červenú vežu, jaskyňu Damlatas s liečivými účinkami a množ-
stvo hotelov, reštaurácií, barov, kaviarní a  diskoték. Alanyi 
dominuje starobylá pevnosť, ktorá sa týči nad morom a náv-
števníkom poskytne fantastický pohľad na  známu Kleopatra 
Beach či malebný prístav. Starobylá pevnosť je prístupná 
prechádzkou alebo lanovkou. Neopakovateľnú atmosféru 
si vychutnáte pri  prechádzke starým mestom i  pri nakupo-
vaní v orientálnom bazáre. Na svoje si príde každý – rodiny 
s  deťmi, milovníci histórie aj návštevníci, ktorí vyhľadávajú 
rušnú zábavu alebo športové možnosti. Strediská patria-
ce do  oblasti Alanya: Okurcalar, Avsallar, Turkler, Payallar, 
Konakli. Transfer z  letiska v Antalyi do Alanye trvá približne 
2 hod. 45 min.

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Alanya – prehliadka historických pamätihodností mesta, vý-
let lanovkou, možnosť nákupov. 
Side – nezabudnuteľná prechádzka uličkami starého 
mesta s  ruinami byzantských kostolov, rímskych kúpeľov 

a Apollónovho chrámu. Úchvatný pohľad na  mesto z  amfi-
teátra z 2. st.  
Lodný výlet – plavba pozdĺž pobrežia, kúpanie v krištáľovo 
čistom mori i návšteva jaskyne. Počas plavby obed a nápoje.
Side, Aspendos – návšteva antického mesta Side s krásnymi 
pamiatkami. V Aspendose navštívite jedno z  najzachovalej-
ších antických divadiel. Na záver vás čaká oddych v národ-
nom parku pri vodopáde Kursunlu.
Pamukkale – výlet za  jedným z  prírodných divov sveta. 
Pamukkale sú biele travertínové jazierka s  termálnou vo-
dou s  liečivými účinkami. Navštívite tiež ruiny antického 
Hierapolisu, amfiteáter, mešitu a  továreň na  výrobu kober-
cov – uvidíte výrobu hodvábu a ručné tkanie kobercov. 
Kusadasi – výlet do centra mesta za nákupmi a zábavou.
Efez – poldenný alebo celodenný výlet. Efez patrí medzi 
najvýznamnejšie archeologické miesta na  svete. Staroveké 
zachovalé mesto vystavuje na  obdiv  amfiteáter, Celziovu 
knižnicu, Hadriánov chrám a mnohé iné.

Delfinárium – obľúbené predstavenie s delfínmi.

Mesiac V VI VII VIII IX X
Vzduch 27 31 34 34 31 26
Voda 22 25 26 28 27 24

PRIEMERNÉ DENNÉ TEPLOTY V TURECKU
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BATIHAN     

TURECKO – KUSADASI /LONG BEACH

     RICHMOND EPHESUS RESORT 
TURECKO – KUSADASI /PAMUCAK-SELCUK

Elegantne pôsobiaci hotel Batihan s krásnou záhradou sa nachádza 26 km od známeho Efezu, iba 6 km od centra mestečka Kusadasi, v tesnej blízkosti Egejského 
mora. Príjemná atmosféra a pohostinnosť je tu samozrejmosťou. Vhodný pre všetky vekové kategórie, ale najmä pre rodiny s deťmi. Oficiálna kategória hotela sú 4*.

Poloha: priamo na pláži. V okolí hotela nájdete malý bazár 
s  množstvom obchodíkov s  rozličným tovarom. Do  centra 
Kusadasi sa dostanete pravidelným spojením - zastávka sa 
nachádza neďaleko hotela. 

Hotel: tvoria dve budovy - v  prvej sa nachádzajú 4* izby, 
v  druhej, novopostavenej budove, sa nachádzajú rodinné 
a  štandardné superior izby na  úrovni 5*. V  hoteli sa ďalej 
nachádza vstupná hala, recepcia, hotelové obchodíky, rela-
xačné centrum s bazénom, sauna, turecké kúpele, masáže, 
krytý bazén, lekár, kaderníctvo, lobby bar, hlavná reštaurá-
cia s veľkou terasou, plážový bar s možnosťou občerstvenia, 
reštaurácia à la carte – čínska, mexická a talianska kuchyňa, 
nočný klub s diskotékou, veľký plavecký bazén, dva samo-

statné detské bazény, bazén so šmykľavkami, bar pri bazéne 
s občerstvením, kaviareň, amfiteáter, miniklub, detské ihris-
ko, fitnescentrum, tenisový kurt, stolný tenis, minifutbal, 
basketbal, volejbal, aerobik, bohaté animačné programy. 
Neďaleké atrakcie ako Národný park, veľký aquapark a del-
finárium Adaland sú vzdialené 14 km.

Izby: dvojlôžkové izby s klimatizáciou typu štandard s výhľa-
dom na krajinu alebo s výhľadom na more a superior izby 
s bočným výhľadom na more, s možnosťou jednej prístelky. 
Rodinné superior izby pre  4-5 osôb pozostávajú z  dvoch  
iz ieb - obývačky s  rozkladacím lôžkom a spálne s manžel-
skou posteľou. Všetky izby majú balkón, SAT TV, telefón, mi-
nibar, trezor (za poplatok), kúpeľňu s vaňou, sušič na vlasy, 

WC. Wi-Fi pripojenie v izbe a v priestoroch hotela zdarma.

Stravovanie: all inclusive – raňajky, neskoré raňajky, obe-
dy, večere formou bohatých bufetových stolov v  hlavnej 
budove, polnočná polievka, občerstvenie v  bare pri  ba-
zéne, v  záhradnom bare pri  pláži, lokálne alkoholické  
a nealko holické nápoje, voda v lobby bare podávané v čase 
10.00 - 6.00 hod. Počas dňa je v baroch podávaná káva, čaj, 
zmrzlina, slané a  sladké pečivo, všetko podávané formou 
bufetových stolov.

Pláž: vlastná hotelová piesočnatá pláž s  pozvoľným vstu-
pom do  mora, plážové osušky, slnečníky a  ležadlá na  pláži 
zdarma. Široká ponuka vodných a  plážových športov.

ALL
INCLUSIVE

DETI DO 13 ROKOV
ZDARMA

13
WI-FI

ZDARMA
OBĽÚBENÝ

HOTEL
NÁŠ
TIP

PRIAMO
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE KVALITNÉ
UBYTOVANIE

od 439 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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     RICHMOND EPHESUS RESORT 
TURECKO – KUSADASI /PAMUCAK-SELCUK

Hotel dominantný svojou záhradou s píniovými stromami sa nachádza 70 km od letiska v Izmire, 10 km od mesta Selcuk v stredisku Pamucak a 12 km od mesta 
Kusadasi, čulého turistického centra s nádherným prístavom a tržnicou. Vhodný pre všetky vekové kategórie aj pre rodiny s deťmi. 

Poloha: priamo na  pláži. V  okolí hotela nájdete množ-
stvo unikátnych pamiatok ako je Efez, Dom Panny Márie, 
Bazilika svätého Jána a ďalšie.

Hotel: tvorí elegantná budova v  tvare motýľa a zopár zá-
hradných viliek, situovaných v  tieni píniových stromov. 
Hotel má vstupnú halu s  recepciou, lobby bar so  živou 
hudbou, kaderníctvo, zlatníctvo, veľký vonkajší bazén, 
vnútorný bazén, bazén s  toboganom, hlavnú reštauráciu 
Efez, rybiu reštauráciu Artemis, niekoľko barov, à la carte 
reštauráciu  Aegean s  tureckou a  talianskou kuchyňou, 
situovanú v  tieni zelených stromov s  výhľadom na  more, 
záhradnú kaviareň Eyvan s  ponukou  popoludňajších 
koláčikov, wellness centrum, miniklub, detské ihrisko, 

fitnescentrum, čistiareň, práčovňu, tenisové kurty, stol-
ný tenis, hracie automaty, šípky, biliard. Wi-Fi pripojenie 
zdarma, denné a  večerné animačné programy, tematické 
diskotéky.

Izby: elegantne a  účelne zariadené dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej prístelky, označené ako Club room, sa 
nachádzajú v  záhradných vilkách, majú telefón, minibar 
denne dopĺňaný vodou a nealkoholickými nápojmi, trezor 
za  poplatok, SAT TV, kúpeľňu, WC, sušič na  vlasy,  Wi-Fi 
pripojenie, centrálnu klimatizáciu, detektor cigaretového 
dymu, trezor za  poplatok, balkón alebo terasu. Rodinné 
izby s výhľadom do záhrady situované vo vilovej časti ho-
tela majú spálňu s  manželským lôžkom a  obývaciu izbu 

s  rozkladacím gaučom s  rovnakým vybavením. Rodinné 
izby nemajú balkón a sú na vyžiadanie.

Stravovanie: all inclusive, raňajky, neskoré raňajky, obedy,  
večere, nočný bufet  v  hlavnej reštaurácii formou bufeto-
vých stolov, počas dňa ľahké občerstvenie v bare pri bazé-
ne, lokálne alkoholické a  nealkoholické nápoje podávané 
v  rámci all inclusive v  čase od  10.00 do 24.00 hod., káva, 
čaj. Možnosť vymeniť obed alebo večeru v à la carte reštau-
rácii Aegean (potrebná rezervácia).

Pláž: šíra hotelová piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom 
do mora, možnosť využitia vodných športov, plážový volej-
bal. Plážové osušky, slnečníky a ležadlá na pláži zdarma.

ALL
INCLUSIVE

DETI DO 13 ROKOV
ZDARMA

13
PRE RODINY

S DEŤMI
PLÁŽOVÝ SERVIS

V CENE
WI-FI

ZDARMA
PRIAMO
NA PLÁŽI

KVALITNÝ
HOTEL

NÁŠ
TIP

od 486 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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      DELPHIN IMPERIAL
TURECKO – LARA

TITANIC BEACH LARA       

TURECKO – LARA

Moderný hotelový komplex postavený v  tvare legendárnej lode prešiel kompletnou rekonštrukciou v  roku 2014. Ponúka nádhernú dovolenku s  tematickou 
architektúrou, elegantnou výzdobou, príjemnou atmosférou a kvalitnými službami. Oficiálna kategória hotela je 5*.

Poloha: hotel priamo na  pláži v  stredisku Lara, ktoré je 
vzdialené asi 10 km od letiska v Antalyi a 12 km od centra 
Antalye.

Hotel: hotelový komplex pozostáva z  9-poschodovej 
hlavnej budovy a  piatich vedľajších nízkopodlažných bu-
dov. Vstupná hala s  recepciou, lobby bar 10.00 - 24.00 h, 
bowling bar otvorený 24 h, reštaurácia s  vnútorným aj 
vonkajším sedením, 4 à la carte reštaurácie (nutná rezer-
vácia, za  poplatok), cukráreň, bar pri  bazéne, amfiteáter, 
aquapark, 3 vonkajšie bazény, 2 vnútorné bazény, det-
ský bazén so  šmykľavkami. Denné a  večerné animácie, 
športové aktivity – ranná a  vodná gymnastika, step-ae-
robik, boccia, fitnescentrum, tenisové kurty, basketbal, 

futbal, plážový volejbal, vodné športy v  bazéne zdarma, 
ostatné aktivity (bowling, biliard, hracie automaty) za  po-
platok. Wellness centrum – turecké kúpele, sauna, vírivka 
a  vnútorný bazén zdarma, masáže, píling a  iné procedúry 
za poplatok. Pre deti mini klub (4 – 12 rokov), juniorklub (12 
– 17 rokov), detské ihrisko a večerná minidisko. Za poplatok 
služby lekára, kaderníctvo, salón krásy, čistiareň, fotograf, 
obchody. Wi-Fi pripojenie v celom areáli zdarma.

Izby: moderne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou až 
dvoch prísteliek. Rodinné izby vo  vedľajšej budove majú 
dve samostatné izby oddelené dverami. Všetky izby majú 
vlastné sociálne zariadenie (sprchový kút/vaňa, WC, sušič 
na  vlasy), centrálnu klimatizáciu, SAT TV, Wi-Fi, telefón, 

trezor, minibar (denne dopĺňaný), súpravu na prípravu kávy 
a čaju, balkón.

Stravovanie: ultra all inclusive formou bufetových stolov – 
raňajky, obed, večera. Popoludňajšie občerstvenie - snacky, 
zmrzlina a koláčiky, lokálne alkoholické a nealkoholické ná-
poje, vybrané importované alkoholické nápoje, káva a  čaj, 
nočný bufet.

Pláž: šíra piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom do  mora. 
Slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma. Privátne altán-
ky na  móle s  obsluhou za  poplatok. Bar na  pláži. Ponuka 
vodných športov za poplatok.

ULTRA
ALL INCLUSIVE

DETI DO 12 ROKOV
ZDARMA

12
AQUAPARKVÝBORNÁ

POLOHA
PRIAMO
NA PLÁŽI

KVALITNÉ
SLUŽBY

LUXUSNÝ
HOTEL

NÁKUPNÉ
MOŽNOSTI

od 735 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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      DELPHIN IMPERIAL
TURECKO – LARA

TITANIC BEACH LARA       

TURECKO – LARA

Luxusný, pompézny hotel s jedinečnou architektúrou sa nachádza priamo na pláži v letovisku Lara. Vynikajúce služby, nadštandardný servis a  luxusné interiéry 
uspokoja náročnú klientelu. Je vhodný pre všetky vekové kategórie a pre rodiny s deťmi. Oficiálna kategória hotela je 5*.

Poloha: priamo na pláži, v letovisku Lara, iba 10 km od me-
dzinárodného letiska v Antalyi. V  okolí hotela nájdete ná-
kupné centrá s rôznym tovarom.

Hotel: v hoteli sa nachádza veľká vstupná hala s recepciou, 
desať panorama ti ckých výťahov, lobby bar (6.00 - 1.00), 
niekoľko ďalších barov ako snack bar, bar pri  bazéne, plá-
žový bar, bowling bar, Puro bar, nočný klub s barom a dis-
kotékou, hlavná reštaurácia, osem à la carte reštaurácií 
(1x za pobyt zdarma, nutná rezervácia). Wellness centrum 
- turecké kúpele a  sauny zdarma, kozmetické procedúry 
za poplatok a vnútorný bazén. Klienti si môžu zahrať tenis 
(depozit za požičanie príslušenstva), šípky, stolný tenis, vo-
lejbal, aerobik, fitnescentrum, kino. Deti tu nájdu lunapark, 

tínedžerský klub (13 do 16 rokov), detské ihriská, miniklub 
(4 do 12 rokov), detské kino, minidisko. V hotelovom areá-
li sa nachádza päť bazénov so šmykľavkami pre dospelých 
i  pre  deti. Kaderníctvo, herňa, lekárska služba, cukráreň, 
hotelové obchody, internetová kaviareň za poplatok. Wi-Fi 
pripojenie vo všetkých priestoroch hotela je zdarma.

Izby: hotel ponúka rôzne druhy izieb s  možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek. Všetky izby majú SAT TV, minibar 
s  nealkoholickými nápojmi a  pivom (denne dopĺňané), 
súpravu na prípravu kávy a čaju, telefón s priamou linkou, 
trezor zdarma, kúpeľňu s vaňou, sušič na vlasy, WC, balkón 
a Wi-Fi pripojenie zdarma. Izby s výhľadom na more a rodin-
né izby za doplatok.

Stravovanie: formou ultra all inclusive - raňajky, nesko-
ré raňajky, obedy, večere formou bohatých bufetových 
stolov, polnočný bufet, bar pri bazéne so zmrzlinou a  ľah-
kým občerstvením, lokálne alkoholické a  nealkoholické  
nápoje, vybrané importované nápoje, čerstvé ovocné šťavy, 
počas dňa rôzne slané a  sladké pečivo, turecké gözleme, 
káva, čaj.

Pláž: vlastná hotelová piesočnatá pláž s  pozvoľným vstu-
pom do  mora, vhodná aj pre  malé deti, plážový servis 
a osušky zdarma. Vodné športy za poplatok.

ULTRA
ALL INCLUSIVE

PRE RODINY
S DEŤMI

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

OBĽÚBENÉ
STREDISKO

PRE
NÁROČNÝCH

KVALITNÉ
SLUŽBY

LUXUSNÝ
HOTEL

VÝBORNÁ
STRAVA

FIRST MOMENT

ZĽAVA

až 40 %

od 1 001 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU



24 | TURECKO 

Zažite dokonalú dovolenku v hotelovom rezorte, ktorý sa nachádza priamo na pláži vyhľadávaného strediska Lara. Príjemný koncept ďalekého východu a areál 
plný zelene vytvárajú dokonalú exotickú dovolenkovú atmosféru. V blízkosti hotela sú rozmanité nákupné možnosti. Oficiálna kategória hotela je 5*.

Poloha: priamo na pláži v stredisku Lara, 11 km od živého 
centra Antalye a len 15 km od letiska v Antalyi.

Hotel: recepcia, hlavná reštaurácia, 4 à la carte reštaurácie 
(turecká, mexická, talianska, ázijská) za poplatok, lobby bar 
otvorený 24 h a niekoľko ďalších barov, čajovňa. Vyhrievaný 
vnútorný bazén so  šmykľavkou, 3 veľké vonkajšie bazény, 
tobogany pre deti aj dospelých, detský bazén, ležadlá a sl-
nečníky pri bazéne zdarma, relaxačné altánky za poplatok. 
Wellness centrum so vstupom do tureckých kúpeľov a sáun 
zdarma (masáže a iné procedúry za poplatok). Denné a ve-
černé animačné programy pre deti aj dospelých, amfiteáter, 
diskotéka. Športové aktivity - tenis a squash (príslušenstvo 
a  tréner za  poplatok), plážový volejbal, fitnescentrum, 

boccia, šípky, stolný tenis zdarma. Bowling, biliard, hotelové 
obchody, kaderníctvo, hotelový fotograf a  lekárska služba 
za poplatok. Pre deti je pripravený miniklub, detské ihrisko, 
zóna pre tínedžerov a herňa za poplatok. Areál je vhodný aj 
pre hendikepovaných hostí. Wi-Fi pripojenie zdarma.

Izby: vkusne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jed-
nej alebo dvoch prísteliek s  bočným výhľadom na  more. 
Izby sú vybavené centrálnou klimatizáciou, telefónom, 
SAT TV, minibarom (denne dopĺňané nealkoholické nápoje 
a pivo), trezorom (zdarma), vlastným sociálnym zariadením 
(sprchový kút, WC a sušič na vlasy) a balkónom. Wi-Fi pri-
pojenie zdarma. Rodinné mezonetové izby a bezbariérové 
izby sú na vyžiadanie.

Stravovanie: ultra all inclusive formou bufetových sto-
lov – raňajky, neskoré raňajky, obed, večera. Občerstvenie 
počas dňa - káva, čaj, koláčiky, turecké placky, polnočný 
snack. Miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, vybrané 
importované alkoholické nápoje v  rámci ultra all inclusive 
zdarma. 

Pláž: krásna šíra piesočnatá pláž. Slnečníky, ležadlá 
a osušky na pláži sú zdarma. Bar na pláži v  rámci ultra all 
inclusive zdarma. Ponuka vodných športov za poplatok.

LIMAK LARA       

TURECKO – LARA

ULTRA
ALL INCLUSIVE

PRE RODINY
S DEŤMI

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

VÝBORNÁ
POLOHA

KVALITNÉ
SLUŽBY

LUXUSNÝ
HOTEL

OBĽÚBENÉ
STREDISKO

WI-FI
ZDARMA

od 799 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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     KAYA BELEK 
TURECKO – BELEK

Kvalitný hotelový komplex s rozľahlou záhradou a priestranným areálom zaručuje klientom prežitie bezstarostnej dovolenky s príjemnou atmosférou a kvalitný-
mi službami priamo na šírej piesočnatej pláži v známom golfovom letovisku Belek. 

Poloha: hotel priamo na pláži, asi 2 km od centra mesta, asi 
29 km od letiska v Antalyi a 36 km od centra Antalye.

Hotel: vstupná hala s  recepciou, lobby bar otvorený 24 
h, reštaurácia s  vnútorným aj vonkajším sedením, 4 à la 
carte reštaurácie (nutná rezervácia, 1x za  pobyt zdarma), 
bar pri bazéne, disco bar,  amfiteáter, vonkajší aj vnútorný 
bazén, samostatný bazén so  šmykľavkami, detský bazén. 
Bohatá ponuka denných a večerných animácií, športové ak-
tivity – vodná gymnastika, step-aerobik, boccia, fitnescen-
trum, bedminton, tenisové kurty, plážový volejbal, ostatné 
aktivity (biliard, golfový klub, jazdecký klub) za  poplatok. 
Wellness centrum – turecké kúpele a sauna zdarma, masá-
že a  iné procedúry za  poplatok. Pre  deti miniklub (4 – 12 

rokov), tínedžerský klub (13 – 16 rokov, júl – august), detské 
ihrisko a večerná minidisko. Za poplatok služby lekára, ka-
derníctvo, čistiareň, herňa, fotograf, obchody. Wi-Fi pripo-
jenie v celom areáli zdarma.

Izby: príjemne zariadené dvojlôžkové izby s  možnosťou 
jednej prístelky. Rodinné izby majú dve samostatné izby 
oddelené dverami. Všetky izby majú vlastné sociálne zaria-
denie (sprchový kút/vaňa, WC, sušič na  vlasy), centrálnu 
klimatizáciu, SAT TV, Wi-Fi, telefón, trezor, minibar (voda, 
minerálna voda a nealkoholické nápoje - denne dopĺňané), 
súpravu na prípravu kávy a čaju, balkón.

Stravovanie: ultra all inclusive formou bufetových stolov 
– raňajky, neskoré raňajky, obed, večera. Popoludňajšie 
občerstvenie - snacky a koláčiky, lokálne alkoholické a ne-
alkoholické nápoje, vybrané prémiové importované alkoho-
lické nápoje, káva a čaj, nočný snack bufet. Čerstvé ovocné 
šťavy, fľaškové a  niektoré prémiové alkoholické nápoje 
za poplatok.

Pláž: šíra piesočnatá pláž s prímesou kamienkov. Slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky zdarma. Bar na pláži. Ponuka vod-
ných športov za poplatok.

ULTRA
ALL INCLUSIVE

DETI DO 12 ROKOV
ZDARMA

12
PRIAMO
NA PLÁŽI

KVALITNÉ
SLUŽBY

KVALITNÝ
HOTEL

TENIS GOLF WI-FI
ZDARMA

od 586 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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ROYAL ATLANTIS SPA & RESORT      
TURECKO – GÜNDOGDU – SIDE

Vkusne zariadený moderný hotelový komplex prejde v zime 2019/2020 rekonštrukciou a svojou jedinečnou atmosférou a milým personálom poteší dovolenká-
rov všetkých vekových kategórií. Prednosťou hotela je jeho poloha v bezprostrednej blízkosti veľkého bazáru s rozmanitým tovarom.

Poloha: priamo na pláži v stredisku Gündogdu. Od centra 
historického strediska Side vzdialený 15 km, 18 km od mes-
ta Manavgat s veľkým bazárom a približne 50 km od medzi-
národného letiska v Antalyi. 

Hotel: hotelový komplex pozostáva z hlavnej budovy a šty-
roch priľahlých budov. V  hoteli sa nachádza vstupná hala 
s  recepciou, internetová kaviareň, hlavná reštaurácia s  te-
rasou, dve à la carte reštaurácie, niekoľko barov (na pláži, 
pri  bazéne, v  hlavnej budove), dva vonkajšie bazény s  le-
žadlami a slnečníkmi, detský bazén, tobogany, detský klub, 
amfiteáter, fitnescentrum, volejbalové ihrisko, stolný tenis, 
detské ihrisko, diskotéka, kino, bowling a biliard za poplatok, 

obchodíky, dva vnútorné bazény, wellness centrum so služ-
bami za  poplatok (salón krásy, masáže, sauna, turecký kú-
peľ), kaderníctvo, lekárska služba a  čistiareň za  poplatok. 
Hotel organizuje denné a  večerné animácie pre  deti a  do-
spelých vo svetových jazykoch. Wi-Fi pripojenie v spoločných 
priestoroch zdarma. V  tesnej blízkosti hotela sa nachádza 
zastávka autobusu a veľký bazár s rozličným tovarom.

Izby: novozrekonštruované dvojlôžkové izby s  možnosťou 
jednej prístelky. Izby sú vybavené vlastnou kúpeľňou s WC, su-
šičom na vlasy, klimatizáciou, telefónom, SAT TV, minibarom, 
trezorom (za poplatok) a balkónom. Rodinné izby s dvomi od-
delenými miestnosťami a bezbariérové izby sú na vyžiadanie. 

Stravovanie: ultra all inclusive formou bufetových stolov 
– raňajky, neskoré raňajky, obedy, večere, polnočné ob-
čerstvenie, detský bufet, občerstvenie počas dňa – chutné 
dezerty, káva, čaj, turecké placky. Ponuka miestnych alko-
holických a  nealkoholických nápojov 24 hodín zdarma. 
Importovaný alkohol a čerstvé ovocné šťavy za poplatok. 

Pláž: piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom do  mora. 
Slnečníky, ležadlá a matrace na  pláži sú zdarma, možnosť 
zapožičania hotelových osušiek zdarma. Na  pláži ponuka 
vodných športov za poplatok (parasailing, jazda na banáne, 
vodné skútre). 

ULTRA
ALL INCLUSIVE

PRE RODINY
S DEŤMI

ANIMÁCIEPIESOČNATÁ
PLÁŽ

VÝBORNÁ
POLOHA

PRIAMO
NA PLÁŽI

NÁKUPNÉ
MOŽNOSTI

DETI DO 14 ROKOV
ZDARMA

14
od 452 €

VIAC INFO K CENÁM 
NA WEBE, 

ALEBO U PREDAJCU
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      SIDE SUN BELLA RESORT & SPA
TURECKO – COLAKLI – SIDE

Hotelový rezort sa nachádza v obľúbenom stredisku Colakli s krásnou piesočnatou plážou. Svojim hosťom ponúka dovolenku strávenú v príjemnom prostredí 
s kvalitnými službami, výbornou stravou, milým a ústretovým personálom a skvelým animačným tímom. Hotel odporúčame najmä rodinám s deťmi.

Poloha: priamo na pláži v stredisku Colakli, 12 km od his-
torického centra Side, 15 km od  mesta Manavgat, 55 km 
od letiska v Antalyi.

Hotel: hotelový komplex pozostáva zo 6-poschodovej hlav-
nej budovy a  vedľajších nízkopodlažných viliek. Vstupná 
hala s recepciou, lobby bar otvorený 24 h, bar pri bazéne, 
disco bar, hlavná reštaurácia s vnútorným aj vonkajším se-
dením, 3 à la carte reštaurácie (nutná rezervácia, 1x za po-
byt zdarma), cukráreň, vonkajší bazén, detský bazén a ba-
zén so šmykľavkami. Denné a večerné animácie pre deti aj 
dospelých, miniklub pre deti (4-12 rokov), športové aktivi-
ty – plážový volejbal, basketbal, tenis, stolný tenis, šípky, 

fitnescentrum, aerobik, boccia, vodné pólo. Wellness cen-
trum – turecké kúpele a sauna zdarma, ostatné procedúry 
za poplatok. Služby lekára, čistiareň, kaderníctvo, obchod-
ná pasáž, požičovňa áut a bicyklov sú k dispozícii za popla-
tok. Wi-Fi pripojenie v areáli hotela zdarma.

Izby: elegantne zariadené dvojlôžkové izby s  možnosťou 
jednej prístelky. Všetky izby disponujú vlastným sociálnym 
zariadením, centrálnou klimatizáciou, SAT TV, telefónom, 
trezorom (za poplatok), minibarom (voda a  nealkoholické 
nápoje), súpravou na prípravu kávy a čaju, balkónom alebo 
terasou. Wi-Fi pripojenie zdarma. Rodinné izby s dvomi od-
delenými miestnosťami sú na vyžiadanie.

Stravovanie: all inclusive formou bufetových stolov – ra-
ňajky, neskoré raňajky, obed, večera. Popoludňajšie ob-
čerstvenie vo  forme snackov a  koláčikov, polnočný snack, 
lokálne alkoholické a  nealkoholické nápoje, káva a  čaj. 
Importované nápoje, koktaily a  čerstvé ovocné šťavy 
za poplatok.

Pláž: šíra piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom do  mora, 
vhodná pre  rodiny s deťmi aj pre neplavcov. Slnečníky, le-
žadlá, matrace a plážové osušky zdarma. Bar na pláži v rám-
ci all inclusive. Ponuka vodných športov za poplatok.

ROYAL ATLANTIS SPA & RESORT      
TURECKO – GÜNDOGDU – SIDE

NOVINKA

ALL
INCLUSIVE

DETI DO 13 ROKOV
ZDARMA

13
PRE RODINY

S DEŤMI
PIESOČNATÁ

PLÁŽ
VÝBORNÁ
POLOHA

PRIAMO
NA PLÁŽI

KVALITNÉ
SLUŽBY

NÁŠ
TIP

od 554 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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Obľúbený rezort s výbornými službami, neďaleko historického me stečka Side a len pár krokov od centra strediska Evrenseki, ponúka klientom možnosť prežiť 
nezabudnuteľnú dovolenku na brehoch tureckej riviéry pri jednej z najkrajších piesočnatých pláží v oblasti Side. Hotel je vhodný pre všetky vekové kategórie, 
predovšetkým pre rodiny s deťmi. 

Poloha: priamo na  pláži v  stredisku Evrenseki, cca 6 km 
od historického mesta Side a asi 60 km od letiska.

Hotel: vstupná hala s  Wi-Fi pripojením zdarma (do limi-
tu 50  MB za  pobyt, ďalšie dáta za  poplatok). Reštaurácia 
s vnútorným aj vonkajším sedením, 4 à la carte reštaurácie 
(niektoré za poplatok), lobby bar, bar pri bazéne. Wellness 
centrum – turecké kúpele a sauny zdarma, masáže, píling 
a  iné procedúry za  poplatok. Denné a  večerné animácie, 
miniklub, maxiklub, amfiteáter, diskotéka. Športové akti-
vity – fitnescentrum, aerobik, šípky, stolný tenis, boccia, 
step-aerobik, plážový volejbal. K  dispozícii služby doktora, 

požičovňa áut, fotograf, čistiareň, kaderníctvo, obchody 
za poplatok.

Izby: príjemne zariadené dvojlôžkové izby s  možnosťou 
jednej alebo dvoch prísteliek (poschodová posteľ). Všetky 
izby majú vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa s WC, sušič 
na  vlasy), centrálnu klimatizáciu, SAT TV, minibar (denne 
dopĺňaná voda a  nealkoholické nápoje), telefón, trezor 
(1,50 EUR/deň), balkón.

Stravovanie: all inclusive formou bufetových sto-
lov – raňajky, neskoré raňajky, obedy, večere, polnočný 

bufet. Popoludňajšie občerstvenie – koláčiky, káva, čaj, 
rôzne snac ky, zmrzlina a  turecké placky. Miestne alkoho-
lické a nealkoholické nápoje v rámci all inclusive podávané 
od  10.00 do 24.00 hod. Importované alkoholické nápoje 
a čerstvé ovocné šťavy za poplatok.

Pláž: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. 
Slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma. Na pláži ponu-
ka vodných športov na poplatok.

SEAMELIA BEACH RESORT & SPA     

TURECKO – EVRENSEKI – SIDE

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

OBĽÚBENÝ
HOTEL

NÁŠ
TIP

PRE
NÁROČNÝCH

VÝBORNÁ
POLOHA

KVALITNÉ
SLUŽBY

VODNÉ
ŠPORTY

NÁKUPNÉ
MOŽNOSTI

od 486 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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       SIDE ROYAL PALACE HOTEL & SPA
TURECKO – EVRENSEKI – SIDE

Elegantný hotel, otvorený v roku 2016, ponúka klientom moderné ubytovanie, príjemné prostredie, kvalitné služby špičkového hotela, blízkosť nákupných 
možností a piesočnatej pláže. Vhodný nielen pre páry, ale aj pre rodiny s deťmi.

Poloha: hotel v stredisku Evrenseki, 400 m od vlastnej plá-
že, na  ktorú sa dostanete príjemnou prechádzkou alebo 
hotelovým mikrobusom, ktorý premáva každých 30 minút. 
Od centra Side je vzdialený 7 km a od strediska Manavgat 
asi 10 km.

Hotel: vstupná hala s recepciou, lobby bar, bar pri bazéne 
otvorený 24 h, hlavná reštaurácia s vnútorným a vonkajším 
sedením, 2 à la carte reštaurácie (medzinárodná a  turec-
ká), írsky bar, cukráreň, diskotéka. Hostia majú k dispozícii 
vonkajší bazén so  šmykľavkami, relaxačný a  detský bazén, 
fitnescentrum, wellness centrum – turecké kúpele, sauna, 
za poplatok masáže a vybrané procedúry. Animácie pre deti 
i  dospelých, miniklub a  detské ihrisko. Športové aktivity 

- boccia, stolný tenis, plážový volejbal, šípky, vodný aerobik. 
Za poplatok je k dispozícii lekár, čistiareň odevov, kaderníc-
tvo, 24-hodinová izbová služba a obchody. Wi-Fi pripojenie 
v  celom areáli hotela a  na pláži zdarma. Amfiteáter, bar 
pri bazéne, cukráreň, relaxačný a detský bazén klienti využí-
vajú v areáli hotela Side Royal Style. Okrem hlavnej reštau-
rácie v čase raňajok a večerí klienti zdieľajú všetky strediská 
a služby spoločne v oboch hoteloch.

Izby: dvojlôžkové klimatizované izby s  možnosťou jednej 
prístelky, na vyžiadanie sú k dispozícii rodinné izby s dvomi 
oddelenými miestnosťami (max. pre 4 dospelé osoby) a izby 
s  priamym vstupom do  bazéna. Izby disponujú vlastným 
sociálnym zariadením (kúpeľňa s  WC, sprchový kút, sušič 

na vlasy), SAT TV, minibarom (denne dopĺňaný nealkoholic-
kými nápojmi, pivom a vodou), telefónom, trezorom, súpra-
vou na prípravu kávy a čaju a balkónom. 

Stravovanie: ultra all inclusive – raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a večere formou bufetových stolov, polnočné občer-
stvenie, občerstvenie počas dňa – koláčiky, káva, čaj, zmrz-
lina, ovocie, turecké placky, snacky v bare pri bazéne a na 
pláži. Domáce alkoholické a nealkoholické nápoje, vybraný 
importovaný alkohol v rámci ultra all inclusive zdarma.

Pláž: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. 
Slnečníky, ležadlá a  plážové osušky zdarma. Bar na  pláži 
zdarma, ponuka vodných športov za poplatok.

DETI DO 15 ROKOV
ZDARMA

15
PRE

NÁROČNÝCH
DOBRÁ
POLOHA

KVALITNÉ
UBYTOVANIE

WI-FI AJ NA 
IZBÁCH ZDARMA

NÁKUPNÉ
MOŽNOSTI

VÝBORNÁ
STRAVA

ULTRA
ALL INCLUSIVE

od 499 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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Novovybudovaný hotel v susedstve sesterského hotela Side Royal Palace 5*. Svoje brány otvoril prvým hosťom v lete 2019 ako hotel Side Royal Luxury, do sezó-
ny 2020 vstupuje pod názvom Side Royal Style. Hotel odporúčame náročnejším klientom všetkých vekových kategórií.  

Poloha: 400 m od  vlastnej pláže, na  ktorú sa dostanete 
krátkou prechádzkou alebo hotelovým mikrobusom, kto-
rý premáva každých 30 minút, 7 km od  historického cen-
tra Side, 10 km od mesta Manavgat a asi 65 km od letiska 
v Antalyi.

Hotel: vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 à la 
carte reštaurácie (stredomorská a čínska), cukráreň, lobby 
bar, bar pri  bazéne otvorený 24 h, TV miestnosť, dva von-
kajšie bazény s  ležadlami a slnečníkmi zdarma, detský ba-
zén, bazén so  šmykľavkami. Lekárska služba, kaderníctvo, 
24-hodinová izbová služba a  čistiareň za  poplatok. Hotel 
organizuje denné a večerné animácie pre deti a dospelých. 
Wi-Fi v celom areáli a na pláži zdarma. V hoteli Side Royal 

Palace je možné navštíviť fitnescentrum, diskotéku, turec-
ké kúpele a  sauny (masáže a  iné procedúry za  poplatok). 
Všetky zariadenia okrem hlavnej reštaurácie v čase raňajok 
a  večerí sú k  dispozícii a  klienti ich môžu zdieľať v  sester-
skom hoteli Side Royal Palace zdarma.

Izby: dizajnovo a  elegantne zariadené dvojlôžkové izby 
s  možnosťou jednej prístelky majú vlastné sociálne zaria-
denie (kúpeľňa s WC, sušič na vlasy), klimatizáciu, telefón, 
SAT TV, súpravu na prípravu kávy a čaju, minibar (denne do-
pĺňaný vodou, nealkoholickými nápojmi a pivom zdarma), 
trezor a  balkón. Rodinné izby a  izby s  priamym vstupom 
do bazéna sú na vyžiadanie.

Stravovanie: formou ultra all inclusive – raňajky, neskoré 
raňajky a  večere formou bufetu. Obedy, popoludňajšie 
a  polnočné občerstvenie sa podávajú v  hoteli Side Royal 
Palace. Občerstvenie počas dňa – ovocie, dezerty, zmrz-
lina, káva, čaj, turecké placky podávané na pláži aj pri ba-
zéne. Miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, vybraný 
importovaný alkohol v  rámci ultra all inclusive 24 hodín 
zdarma.

Pláž: súkromná pláž s pozvoľným vstupom do mora. Ponuka 
nápojov a občerstvenia v plážovom bare v rámci ultra all in-
clusive v cene. Slnečníky, ležadlá a plážové osušky v cene. 
Na pláži bohatá ponuka vodných športov za poplatok.

SIDE ROYAL STYLE      

TURECKO – EVRENSEKI – SIDE

ULTRA
ALL INCLUSIVE

DETI DO 15 ROKOV
ZDARMA

15
PRE

NÁROČNÝCH
DOBRÁ
POLOHA

KVALITNÉ
UBYTOVANIE

VÝBORNÁ
STRAVA

NÁKUPNÉ
MOŽNOSTI

WELLNESS

od 513 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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      TUI BLUE  SIDE 
TURECKO – EVRENSEKI – SIDE

NOVINKA

Hotelový rezort ponúka dokonalú dovolenku na krásnej piesočnatej pláži s kvalitnými službami, možnosťou nákupov či príjemných prechádzok po plážovej 
promenáde vedúcej až do centra Side. Hotel sa riadi certifikovaným environmentálnym konceptom a je vhodný pre náročných klientov, najmä pre páry, ktoré 
hľadajú pokoj a oddych. V rezorte je možné ubytovať len dospelé osoby nad 16 rokov.

Poloha: priamo na pláži v stredisku Evrenseki. Centrum 
Kumkoy, ktoré ponúka široké možnosti nakupovania, 
množstvo barov a reštaurácií, je vzdialené 800 m, historické 
mesto Side je vzdialené 7 km a letisko v Antalyi asi 60 km.

Hotel: pozostáva zo 4 blokov, k dispozícii recepcia, hlavná 
reštaurácia s terasou, 2 à la carte reštaurácie (1x za pobyt 
zdarma), cukráreň, kaviareň, lobby bar, šport bar, plážový 
bar, bar pri bazéne. Vonkajší bazén, vyhrievaný vnútorný 
bazén, turecké kúpele a sauna zdarma, masáže a ďalšie 
procedúry za poplatok. Kaderníctvo, obchody, fotograf, le-
kár, čistiareň odevov za poplatok. Ľahké animačné progra-
my 6x týždenne, jedenkrát v týždni turecká noc. Vonkajšie 

upravené priestory pre fyzické aktivity a jogu, fitnescen-
trum. Možnosť športových aktivít – plážový volejbal, aero-
bik, vodná gymnastika, boccia, tenis (vo vedľajšom hoteli 
Xanthe Resort), biliard a stolný tenis zdarma, požičovňa áut 
a bicyklov za poplatok. Wi-Fi pripojenie zdarma.

Izby: moderné a priestranné dvojlôžkové izby s možnosťou 
jednej prístelky disponujú vlastným sociálnym zariadením 
(sprchový kút, WC, sušič na vlasy), SAT TV, telefónom, indivi-
duálnou klimatizáciou, minibarom (denne dopĺňaný vodou 
a nealkoholickými nápojmi), súpravou na prípravu kávy 
a čaju, trezorom zdarma, balkónom a čiastočným výhľadom 
na more. Izby s priamym výhľadom na more sú za príplatok. 

Wi-Fi pripojenie je k dispozícii na izbách zdarma.

Strava: ultra all inclusive formou bufetových stolov – ra-
ňajky, neskoré raňajky, obedy, večere. Popoludňajšie ob-
čerstvenie – snacky, koláčiky, ovocie, zmrzlina, káva, čaj. 
Domáce alkoholické a nealkoholické nápoje k dispozícii 
v niekoľkých hotelových baroch (10.00 - 2.00) v rámci ultra 
all inclusive zdarma.

Pláž: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. 
Ležadlá, matrace a slnečníky na pláži zdarma. Možnosť za-
požičania plážových osušiek zdarma. Na pláži ponuka vod-
ných športov za poplatok.

HOTEL LEN
PRE DOSPELÝCH

16

PRE
NÁROČNÝCH

VÝBORNÁ
POLOHA

KVALITNÉ
SLUŽBY

KVALITNÝ
HOTEL

VÝBORNÁ
STRAVA

NÁKUPNÉ
MOŽNOSTI

ULTRA
ALL INCLUSIVE

od 870 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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MIRAMARE BEACH     

TURECKO –  KUMKÖY – SIDE

Príjemný hotel priamo na súkromnej pláži v pokojnom stredisku Kumköy, prejde výraznou rekonštrukciou a v lete 2020 privíta svojich hostí vo vynovených 
priestoroch.Dovolenkári ocenia bohatý animačný program a relatívnu blízkosť historického mestečka Side, či známeho bazáru v Manavgate. 

Poloha: priamo na  pláži v  stredisku Kumköy, len 6 km 
od  centra Side a  10 km od  mesta Manavgat. Vzdialenosť 
od  letiska v Antalyi je 60 km. V  okolí hotela nájdete bazár 
s množstvom obchodíkov s rôznym tovarom. 

Hotel: vstupná hala s recepciou, TV miestnosť, internetová 
kaviareň, herňa, obchodíky, hlavná reštaurácia s  terasou, 
à la carte reštaurácia (1x za pobyt zdarma), turecký kúpeľ, 
vnútorný bazén, fitnescentrum, krásna záhrada s bazénom 
a šmykľavkami, detský bazén, snack bar, diskotéka, amfite-
áter, detské ihrisko, miniklub, plážová reštaurácia. Za  po-
platok masáže, sauna, kaderníctvo, služby čistiarne a  le-
kára. Hotel organizuje bohatý animačný program pre  deti 

a dospelých vo svetových jazykoch. K dispozícii sú tenisové 
kurty (osvetlenie za poplatok), basketbalové ihrisko, stolný 
tenis, plážový volejbal, stolný futbal, šach, boccia a  rôzne 
skupinové cvičenia (zumba, aerobic, vodná gymnastika). 
Wi-Fi pripojenie je v spoločných priestoroch zdarma. Hotel 
susedí so sesterským hotelom Miramare Queen 4*.

Izby: elegantné dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej prí-
stelky. Všetky izby sú vybavené vlastným sociálnym zaria-
dením (kúpeľňa s WC, sušič na vlasy), klimatizáciou, SAT TV, 
telefónom, minibarom (denne dopĺňaný vodou, nealkoho-
lickými nápojmi a pivom), súpravou na prípravu kávy a čaju, 
trezorom a balkónom. Rodinné izby sú na vyžiadanie.

Stravovanie: ultra all inclusive – raňajky, neskoré raňajky, 
obedy, večere formou bufetu, polnočná polievka a  občer-
stvenie počas dňa. Domáce alkoholické a nealkoholické ná-
poje v rámci ultra all inclusive 24 hodín denne v hotelových 
baroch.  Čerstvý pomarančový džús na raňajky a fľaškové 
víno v reštaurácii v cene. Prémiový importovaný alkohol za 
poplatok.

Pláž: krásna piesočnatá pláž bez prímesi kamienkov, vstup 
do mora je  pozvoľný - vhodný pre malé deti a neplavcov. 
Slnečníky, ležadlá a osušky sú zdarma, vodné športy na plá-
ži za poplatok.

PRE RODINY
S DEŤMI

ANIMÁCIEPIESOČNATÁ
PLÁŽ

WI-FI
ZDARMA

TOBOGANYPRIAMO
NA PLÁŽI

NÁKUPNÉ
MOŽNOSTI

OBĽÚBENÉ
STREDISKO

       TERRACE BEACH RESORT
TURECKO – KUMKÖY – SIDE

od 728 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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Hotel Terrace Beach Resort, ležiaci v stredisku Kumköy priamo na krásnej rozľahlej piesočnatej pláži len asi 4 km od známeho historického mesta Side, ponúka 
svojim hosťom príjemné a pokojné prostredie s kvalitnými službami v blízkosti nákupných možností. Hotel je vhodný pre všetky vekové kategórie.

Poloha: hotel situovaný priamo na pláži, asi 4 km od his-
torického mesta Side, 9 km od strediska Manavgat a 60 km 
od letiska v Antalyi.

Hotel: hotelový komplex pozostáva zo  4-poschodovej 
budovy. Hosťom je k  dispozícii vstupná hala s  recepciou 
a  lobby barom, v ktorom môžu využiť služby all inclusive 
(10.00 - 24.00), reštaurácia s vnútorným aj vonkajším se-
dením, 2  à la carte reštaurácie (nutná rezervácia, za  po-
platok), bar pri  bazéne, amfiteáter s  večernými animá-
ciami. V  areáli hotela nájdete vonkajší bazén, šmykľavky, 
ležadlá s  matracmi a  slnečníky. Hotel ponúka denné 
animácie, športové aktivity – ranná gymnastika, boc-
cia, fitnescentrum, plážový volejbal, vodná gymnastika, 

vodné pólo, stolný tenis a  šípky zdarma, ostatné aktivity 
(bowling, biliard, hracie konzoly) za  poplatok. Wellness 
centrum – turecké kúpele, sauna a vnútorný bazén zdar-
ma, masáže, píling a  iné procedúry za  poplatok. Pre  deti 
je pripravený miniklub a  večerná minidisko. Za  poplatok 
sú k  dispozícii služby lekára, kaderníctvo, čistiareň. Wi-Fi 
pripojenie zdarma.

Izby: príjemne zariadené dvojlôžkové izby s  možnosťou 
jednej prístelky. Rodinné izby s výhľadom do záhrady majú 
manželskú posteľ a  poschodovú posteľ, ktoré sú od  seba 
čiastočne oddelené stenou bez možnosti uzavretia. Všetky 
izby majú vlastné sociálne zariadenie (sprchový kút, WC, 
sušič na  vlasy), centrálnu klimatizáciu, SAT TV, telefón, 

trezor (za poplatok), minibar (nealkoholické nápoje denne 
dopĺňané), súpravu na prípravu kávy a čaju, balkón.

Stravovanie: all inclusive formou bufetových stolov – ra-
ňajky, neskoré raňajky, obed, večera. Popoludňajšie občer-
stvenie vo  forme snackov a koláčikov, lokálne alkoholické 
a  nealkoholické nápoje, káva a  čaj. Importované alkoho-
lické nápoje, koktaily a čerstvé ovocné šťavy za poplatok.

Pláž: šíra piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, 
vhodná najmä pre rodiny s deťmi. Slnečníky, ležadlá, mat-
race a plážové osušky zdarma. Bar na pláži v rámci all in-
clusive. Ponuka vodných športov za poplatok.

       TERRACE BEACH RESORT
TURECKO – KUMKÖY – SIDE

ALL
INCLUSIVE

DETI DO 13 ROKOV
ZDARMA

13
NÁŠ
TIP

VÝBORNÁ
POLOHA

PRIAMO
NA PLÁŽI

KVALITNÉ
SLUŽBY

NÁKUPNÉ
MOŽNOSTI

POKOJNÁ
DOVOLENKA

od 573 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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KAYA SIDE     

TURECKO – TITREYENGÖL – SIDE

Hotelový rezort s rozľahlým areálom a šírou piesočnatou plážou sa nachádza v stredisku Titreyengöl, blízko známeho Side s možnosťou zábavy a nákupov. Klienti môžu 
relaxovať prechádzkou po pláži alebo v oddychovej zóne pri susediacom jazierku. Kvalitné služby zaručujú bezstarostnú dovolenku predovšetkým pre rodiny s deťmi. 

Poloha: hotel je situovaný priamo na  pláži, 5 km od  stre-
diska Manavgat, 6 km od historického mesta Side a 70 km 
od letiska Antalya.

Hotel: vstupná hala s  recepciou a  lobby barom, hlavná 
reštaurácia, dve à la carte reštaurácie (1x za pobyt zdarma, 
nutná rezervácia), plážový bar a niekoľko ďalších barov, dva 
vonkajšie bazény, bazén so šmykľavkami, relaxačný a vnú-
torný vyhrievaný bazén. Počas dňa animácie, raz do týždňa 
kurzy varenia, ponuka športových aktivít – vodné pólo, mi-
nifutbal, stolný tenis, šach, boccia, tenis (nočné osvetlenie 
a  požičanie príslušenstva za  poplatok), plážový volejbal, 
basketbal, aerobik a  fitnes centrum. Pre  deti miniklub (4-
12 rokov), minidisko či tínedžerský klub (12-15 rokov), 

pre  dospelých večerné animácie, amfiteáter a  diskotéka. 
Hostia môžu využiť turecké kúpele a sauny zdarma, masáže 
a  iné procedúry za  poplatok. K  dispozícii sú hotelové ob-
chody, kaderník, čistiareň, internetová kaviareň, požičovňa 
áut, fotograf a  služby lekára za  poplatok. Wi-Fi pripojenie 
vo vstupnej hale zdarma.

Izby: príjemne zariadené dvojlôžkové izby s centrálnou kli-
matizáciou s  jednou alebo dvomi prístelkami majú vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa s WC, sušič na vlasy), SAT TV, 
telefón, minibar (nealkoholické nápoje, voda a  minerálna 
voda), balkón. Trezor a Wi-Fi pripojenie na  izbách zdarma. 
Rodinné izby vo vedľajšej budove na vyžiadanie.

Stravovanie: ultra all inclusive formou bohatých bufe-
tových stolov – raňajky, neskoré raňajky, obed, večera. 
Popoludňajšie občerstvenie - snacky, koláčiky, káva a  čaj 
a  neskoro večer polnočný snack. Lokálne alkoholické 
a  nealkoholické nápoje, vybrané druhy importovaných al-
koholických nápojov v  rámci ultra all inclusive podávané 
od 10.00 do 2.00 hod. v cene. Ovocné šťavy, koktaily a os-
tatné nápoje za poplatok.

Pláž: šíra piesočnatá pláž pri vstupe s kamienkami. Slne č-
níky, ležadlá a plážové osušky zdarma. Široká ponuka vod-
ných športov na pláži za poplatok.

ULTRA
ALL INCLUSIVE

DETI DO 12 ROKOV
ZDARMA

12
PRE RODINY

S DEŤMI
NÁŠ
TIP

PRIAMO
NA PLÁŽI

AKTÍVNA
DOVOLENKA

KVALITNÉ
SLUŽBY

VÝBORNÁ
STRAVA

od 573 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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KAYA SIDE     

TURECKO – TITREYENGÖL – SIDE

Hotelový rezort, ležiaci na pláži strediska Kizilagac, bol otvorený v apríli 2015. Hotel ponúka klientom všetko, čo je potrebné na prežitie krásnej dovolenky  
– moderné ubytovanie, rozľahlý areál a kvalitné služby. Vhodný pre všetky vekové kategórie, najmä pre rodiny s deťmi.

Poloha: hotel priamo na pláži v turistickej oblasti Kizilagac, 
10 km od  strediska Manavgat, asi 15 km od  historického 
mesta Side a 70 km od letiska v Antalyi. 

Hotel: vstupná hala s recepciou a Wi-Fi pripojením zdarma 
(do limitu 50  MB za  pobyt, ďalšie dáta za  poplatok), dva 
vonkajšie bazény, detský bazén, bazén so šmykľavkami, vnú-
torný bazén, amfiteáter, fitnescentrum, lunapark (otvorený 
od  15.6. denne okrem nedele) s  dvomi kupónmi pre  deti 
4-12 rokov na pobyt zdarma, ďalšie kupóny za poplatok, dis-
kotéka (nápoje za poplatok), dva tenisové kurty (požičanie 
príslušenstva a osvetlenie za poplatok), wellness centrum – 
sauna a turecké kúpele zdarma, masáže a ďalšie procedúry 
za poplatok, konferenčná miestnosť, plážový volejbal, stolný 

tenis, aerobik, step, streľba zo  vzduchovky, miniklub, ma-
xiklub a boccia. Za poplatok sú v hoteli k dispozícii obcho-
dy, kaderníctvo, čistiareň odevov, opatrovanie detí, lekár, 
fotograf, požičovňa automobilov, biliard, bowling, hracie 
konzoly a  elektronické šípky. Hotel organizuje animačné 
programy počas dňa a večera pre deti aj dospelých. 

Izby: moderne zariadené izby s  možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek (poschodová posteľ) sú vybavené vlast-
ným sociálnym zariadením, SAT TV, telefónom, centrálnou 
klimatizáciou, minibarom (denne dopĺňané nealkoholické 
nápoje), trezorom (za poplatok) a balkónom. Izby s dvomi 
prístelkami, rodinné izby s dvomi oddelenými miestnosťami 
a kúpeľňami (pre max. 4 dospelé osoby) sú na vyžiadanie.

Stravovanie: all inclusive – raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou bufetových stolov. Popoludňajšie občerstve-
nie - snacky, zmrzlina, ovocie, turecké placky, koláčiky, káva 
a čaj a neskoro večer polnočná polievka. 4 à la carte reštau-
rácie (niektoré za  poplatok). Domáce alkoholické a  nealko-
holické nápoje v rámci all inclusive od 10.00 do 24.00 hod. 
zdarma. Čerstvé ovocné šťavy a  importované alkoholické 
nápoje za poplatok.

Pláž: široká pieskovo-kamienková pláž ocenená Modrou 
vlajkou za čistotu vody. Slnečníky, ležadlá, matrace a plážo-
vé osušky zdarma, vodné športy za poplatok. 

      SUNMELIA BEACH RESORT & SPA
TURECKO – KIZILAGAC – SIDE

ALL
INCLUSIVE

PRE RODINY
S DEŤMI

ANIMÁCIE MODRÁ
VLAJKA

AQUAPARKPRIAMO
NA PLÁŽI

KVALITNÉ
UBYTOVANIE

OBĽÚBENÝ
HOTEL

od 452 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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NOVINKA

Rozsiahly hotelový komplex tvorí hlavná budova, záhradné vilky a klubová budova, ktorá svojim klientom ponúka širokú a rozmanitú škálu relaxačných, zábav-
ných či športových aktivít. Priamo na pláži s vlastným aquaparkom a lunaparkom je vhodným miestom na strávenie aktívnej rodinnej dovolenky. 

Poloha: priamo na  pláži v  stredisku Kizilagac, asi 13 km 
od mesta Manavgat, asi 15 km od Side a 75 km od  letiska 
v Antalyi. 

Hotel: recepcia, lobby bar otvorený 24 h, hlavná reštau-
rácia, 5 à la carte reštaurácií (za poplatok, nutná rezervá-
cia vopred), à la carte raňajky za  poplatok, detský bufet, 
cukráreň, kaviareň, bar pri bazéne a niekoľko ďalších barov. 
Vonkajší plavecký bazén, detský bazén, oddychový bazén 
a  niekoľko ďalších bazénov, aquapark, lunapark (4 voľné 
vstupenky/izba). Športové aktivity – futbal, tenis (príslušen-
stvo za  poplatok), šípky, stolný tenis, mini futbal, plážový 
volejbal, vodné pólo, basketbal, boccia, fitnescentrum. 
Denné a večerné animácie pre deti aj dospelých, miniklub, 

amfiteáter. Turecké kúpele a sauna zdarma, ostatné proce-
dúry za  poplatok. Ostatné aktivity za  poplatok – bowling, 
biliard, herňa, služby lekára a  fotografa, internetová ka-
viareň, osvetlenie ihrísk, obchody, kaderníctvo, čistiareň, 
požičovňa áut.

Izby: dvojlôžkové štandard izby s možnosťou jednej prístel-
ky v  hlavnej budove, vo  vilkách alebo v  klubovej budove, 
s vlastným sociálnym zariadením (WC, sprchový kút, sušič 
na vlasy), centrálnou klimatizáciou, telefónom, SAT TV, mi-
nibarom (voda a  nealkoholické nápoje denne dopĺňané), 
trezorom a Wi-Fi pripojením. Rodinné izby v hlavnej budove 
alebo vilkách, ktoré tvoria dve samostatné izby s jednou kú-
peľňou, sú na vyžiadanie.

Stravovanie: ultra all inclusive formou bufetových stolov 
– raňajky, neskoré raňajky, obed, večera. Popoludňajšie 
snacky – koláčiky, ovocie, šaláty, turecké placky, zmrzlina. 
Miestne a  vybrané importované alkoholické a  nealkoho-
lické nápoje, káva a  čaj. Ostatné importované alkoholické 
nápoje a čerstvé ovocné šťavy za poplatok.

Pláž: šíra pieskovo-kamienková pláž. Plážový bar, slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky zdarma. Ponuka vodných športov 
za poplatok. 

SILENCE BEACH RESORT     

TURECKO – KIZILAGAC - SIDE

ULTRA
ALL INCLUSIVE

DETI DO 12 ROKOV
ZDARMA

12
PRE RODINY

S DEŤMI
ANIMÁCIEAQUAPARKDOBRÁ

POLOHA
PRIAMO
NA PLÁŽI

AKTÍVNA
DOVOLENKA

od 682 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU

FIRST MOMENT

ZĽAVA

až 40 %
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    INCEKUM SU 
TURECKO – AVSALLAR – ALANYA

Vyhľadávaný hotel, ležiaci priamo na pláži v stredisku Avsallar, klientov nadchne svojou príjemnou rodinnou atmosférou a kvalitnými službami. Vhodný pre všet-
ky vekové kategórie hľadajúce dovolenku v menšom hoteli. 

Poloha: priamo na pláži v stredisku Avsallar, v pešej vzdiale-
nosti od centra, 25 km od centra Alanye a asi 100 km od le-
tiska v Antalyi.

Hotel: hotel pozostáva z  hlavnej budovy s  recepciou 
a  vedľajších budov. Hosťom je k  dispozícii lobby bar, bar 
v záhrade, reštaurácia s vonkajším a vnútorným sedením, 
vonkajší bazén, pre deti je v hoteli detské ihrisko a samo-
statný bazén. Hotel ponúka ľahké animácie pre dospelých 
(živá hudba, turecký večer a  pod.). Hostia môžu využiť 
fitnescentrum, turecké kúpele a saunu zdarma, stolný te-
nis, boccia, šípky, aerobik a zacvičiť si vodnú gymnastiku. 
Za poplatok je hosťom k dispozícii lekár, čistiareň odevov, 

salón krásy, kaderníctvo, masáže, fotograf, požičovňa au-
tomobilov, obchody. Wi-Fi internetové pripojenie v  lobby 
zdarma. 

Izby: dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej prístelky sú 
vybavené individuálnou klimatizáciou, SAT TV, vlastným 
sociálnym zariadením, sušičom na vlasy, telefónom, trezo-
rom (za poplatok cca 2 EUR/deň), minibarom (pri príchode 
k dispozícii balená voda) a balkónom. Izbová služba za po-
platok. Izby s výhľadom na more za príplatok. Komfort izby 
s obsadením max. 4 dospelé osoby situované vo vedľajšej 
budove sú na vyžiadanie.

Stravovanie: all inclusive – raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou bufetových stolov, polnočná polievka, ľah-
ké snacky počas dňa. Lokálne alkoholické a  nealkoholické 
nápoje podávané v  rámci all inclusive od  10.00 do 24.00 
hod. v  cene. Importované  alkoholické nápoje, čerstvé 
ovocné šťavy a turecká káva za poplatok.

Pláž: piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora v krás-
nom zálive. Slnečníky, ležadlá a  plážové osušky zdarma. 
Vodné športy za poplatok.

ALL
INCLUSIVE

POKOJNÁ
DOVOLENKA

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

WI-FI
ZDARMA

NÁŠ
TIP

DOBRÁ
CENA

PRIAMO
NA PLÁŽI

KVALITNÉ
UBYTOVANIE

od 365 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU

FIRST MOMENT

ZĽAVA

až 40 %
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MY HOME RESORT     

TURECKO – AVSALLAR – ALANYA

Obľúbený hotel s príjemnou atmosférou, výbornými službami, krásnou piesočnatou plážou a výbornou polohou v pešej dostupnosti od centra Avsallaru, poteší 
všetky vekové kategórie. V sezóne 2020 sa stane súčasťou hotelového rezortu aj doteraz samostatný hotel My Home Sky, ktorý sa pripojí ako štvrtý blok do rezortu.

Poloha: 120 - 250 m od piesočnatej pláže, 750 m od cen-
tra strediska Avsallar, 22 km od centra Alanye a asi 100 km 
od letiska v Antalyi.

Hotel: hotel pozostáva zo 4 samostatných blokov. K dispo-
zícii je hlavná reštaurácia s  terasou, blok D – samostatná 
reštaurácia s  terasou, 1 à la carte reštaurácia (1x za pobyt 
zdarma, nutná rezervácia), Garden bar otvorený 24 h, lobby 
bar, bar pri bazéne a niekoľko iných barov, 3 vonkajšie bazé-
ny, bazén so šmykľavkami, detský bazén. V ponuke denné aj 
večerné animácie pre deti i dospelých, amfiteáter, miniklub 
(4 – 12 rokov), detské ihrisko. Športové aktivity – fitnes-
centrum, stolný tenis, šípky, volejbal, vodné pólo, plážový 

volejbal, minigolf, boccia zdarma. Služby za poplatok – koz-
metický salón, masáže, kaderníctvo, lekár, obchody, biliard, 
čistiareň, internetová kaviareň, herňa. Wi-Fi pripojenie 
v priestoroch lobby zdarma. 

Izby: príjemne zariadené dvojlôžkové izby s  možnosťou 
jednej prístelky, s  klimatizáciou, vlastným sociálnym za-
riadením (sprcha, WC, sušič na  vlasy), SAT TV, telefónom, 
minibarom (nealkoholické nápoje pri  príchode a  denne 
dopĺňaný vodou), trezorom (za poplatok) a balkónom. Izby 
s výhľadom na more sú situované v bloku D. Rodinné izby 
s dvomi oddelenými miestnosťami (pre max. 4 dospelé oso-
by a 1 dieťa) sú na vyžiadanie. 

Stravovanie: ultra all inclusive formou bufetových stolov 
-  raňajky, neskoré raňajky, obed, večera, polnočný bufet. 
Popoludňajšie občerstvenie – snacky, koláčiky, turecké 
placky. Miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v rám-
ci ultra all inclusive v cene. Čerstvé ovocné šťavy, zmrzlina 
a turecká káva za poplatok.

Pláž: piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom do  mora. 
Slnečníky, ležadlá a  matrace na  pláži zdarma, plážové 
osušky za depozit. Plážový bar s nealkoholickými nápojmi, 
kávou, čajom a pivom v cene. Vodné športy za poplatok.

DETI DO 13 ROKOV
ZDARMA

13
PRE RODINY

S DEŤMI
HIT SEZÓNY

2019
PIESOČNATÁ

PLÁŽ
NÁŠ
TIP

KVALITNÉ
SLUŽBY

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BLOK D BLOK D

OBĽÚBENÝ
HOTEL

od 399 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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    CLUB TURTAS BEACH HOTEL
TURECKO – KONAKLI – ALANYA

Hotel s výbornými službami, aquaparkom a animáciami pre deti v českom jazyku je vhodný najmä pre rodiny s deťmi, ale aj pre páry hľadajúce dovolenku v prí-
jemnom prostredí s nákupnými možnosťami.

Poloha: hotel ležiaci priamo na pláži sa nachádza v turista-
mi obľúbenom letovisku Konakli, asi 250 m od centra, pri-
bližne 13 km od Alanye a 110 km od letiska v Antalyi.

Hotel: v  hotelovom komplexe pozostávajúcom z  niekoľ-
kých budov sa nachádza vstupná hala s recepciou a  lobby 
barom, reštaurácia s vonkajším a vnútorným sedením, à la 
carte reštaurácia (za poplatok), vonkajší plavecký a relaxač-
ný bazén, dva detské bazény a bazén pre hendikepovaných 
hostí, bar na  pláži a  pri bazéne, diskotéka (nápoje za  po-
platok), aquapark, tenisový kurt, futbalové a basketbalové 
ihrisko, stolný tenis, šípky. Pre  deti je k  dispozícii detské 
ihrisko, miniklub. Wellness centrum: turecký kúpeľ zdarma, 
sauna, masáže a ďalšie procedúry za poplatok. Za poplatok 

hotel ponúka služby lekára, čistiareň odevov, obchody, hra-
cie konzoly, minigolf a  biliard. Animačné programy počas 
dňa a večera. Wi-Fi v priestoroch lobby zdarma, v ostatných 
priestoroch a na izbách za poplatok.

Izby: dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek (poschodová posteľ) disponujú sociálnym zaria-
dením (sprcha, WC, sušič na  vlasy), SAT TV, klimatizáciou, 
minibarom (pri príchode voda) a balkónom alebo terasou. 
Wi-Fi a trezor na izbách je za poplatok. Na vyžiadanie hotel 
ponúka  izby pre hendikepovaných hostí. 

Stravovanie: formou all inclusive – raňajky, neskoré ra-
ňajky, obedy a večere formou bufetových stolov, polnočná 

polievka, snacky na  pláži, turecké placky gözleme, pizza, 
koláčiky a  káva, jedenkrát za  deň zmrzlina v  mini klube 
pre deti. Alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej výro-
by v  rámci all inclusive podávané od  10.00 do 24.00 hod. 
v cene, vybrané importované nápoje, turecká káva a čerstvé 
ovocné šťavy za poplatok.

Pláž: pieskovo-kamienková pláž. Slnečníky a  ležadlá zdar-
ma, plážové osušky za poplatok (cca 2 EUR) a depozit (cca 
5 EUR). Široká ponuka vodných športov za poplatok.

ALL
INCLUSIVE

DETI DO 13 ROKOV
ZDARMA

13
PRE RODINY

S DEŤMI
ANIMÁCIE
PRE DETI

AQUAPARK OBĽÚBENÉ
STREDISKO

OBĽÚBENÝ
HOTEL

VÝBORNÁ
POLOHA

od 385 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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Hotel s príjemnou atmosférou leží v centre mierne rušného strediska Konakli. Kombináciou dobrej ceny, bohatého animačného programu, pekným zeleným 
areálom a príjemným personálom je vhodný pre rodiny s deťmi, ako aj pre páry.

Poloha: priamo na  pláži, asi 200 m od  centra strediska 
Konakli, 13 km od  najznámejšieho tureckého letoviska 
Alanye a 110 km od letiska v Antalyi.

Hotel: recepcia so vstupnou halou, hlavná reštaurácia s te-
rasou s výhľadom na bazén, à la carte reštaurácia (1x za po-
byt zdarma, nutná rezervácia), lobby bar, bar pri  bazéne, 
snack bar, bar pri  pláži, vnútorný a  vonkajší bazén, bazén 
so  šmykľavkami, detský bazén, detské ihrisko, miniklub, 
fitnescentrum, wellness centrum so vstupom do tureckých 
kúpeľov a  sauny zdarma (masáže a  iné procedúry za  po-
platok), tenis (nočné osvetlenie a  príslušenstvo za  popla-
tok), basketbal, stolný tenis, šípky a  iné športové aktivity 

za poplatok, denné a večerné animačné programy, amfiteá-
ter. Pre hostí je tiež k dispozícii Wi-Fi internetové pripojenie 
v  priestoroch lobby zdarma. Za  poplatok možnosť využiť 
práčovňu, kaderníctvo, salón krásy, požičovňu áut, hotelové 
obchody, služby fotografa a lekára, opatrovanie detí a kon-
ferenčné miestnosti.

Izby: príjemne zariadené dvojlôžkové izby s  možnosťou 
jednej prístelky. Sú vybavené individuálnou klimatizáciou, 
telefónom, SAT TV, minibarom (nealkoholické nápoje), 
trezorom (zdarma). Každá izba má balkón, kúpeľňu s WC, 
sušičom na vlasy, sprchovým kútom alebo vaňou. Izby 
pre 4 osoby a bezbariérové izby sú na vyžiadanie. 

Stravovanie: ultra all inclusive – raňajky, neskoré raňajky, 
obed, večera formou bufetových stolov, polnočná polievka, 
občerstvenie počas dňa, zmrzlina, koláčiky, turecké placky, 
káva a čaj. Miestne alkoholické a nealkoholické nápoje po-
dávané v  rámci ultra all inclusive v čase od 10.00 do 3.00 
hod. zdarma. Za  poplatok sú čerstvé ovocné šťavy a  pré-
miové importované alkoholické nápoje. Pre  deti je pripra-
vený detský bufet.

Pláž: šíra pieskovo-kamienková pláž. Slnečníky, ležadlá 
a osušky na pláži sú zdarma. Na pláži ponuka vodných špor-
tov za poplatok a ihrisko pre plážový volejbal.

ULTRA
ALL INCLUSIVE

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

OBĽÚBENÉ
STREDISKO

NÁŠ
TIP

DOBRÁ
POLOHA

PRIAMO
NA PLÁŽI

DOBRÁ
CENA

INSULA RESORT HOTEL      

TURECKO – KONAKLI – ALANYA

WI-FI
ZDARMA

od 405 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU
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      KLEOPATRA ADA BEACH
TURECKO – ALANYA

Mestský hotel s vynikajúcou polohou a službami, ktorý je vhodný pre klientov vyhľadávajúcich čulý ruch mesta a zároveň krásne piesočnaté pláže. Neobmedzené 
možnosti nákupov nájdete v neďalekom známom bazári či v bezprostrednej blízkosti hotela.

Poloha: na známej Kleopatrinej pláži, od ktorej ho oddeľuje 
len miestna komunikácia a  promenáda, v  tesnej blízkosti 
rušného centra Alanye s bohatými nákupnými možnosťami, 
do  ktorého sa dostanete príjemnou prechádzkou, 120 km 
od letiska v Antalyi.

Hotel: recepcia, hlavná reštaurácia s  terasou s  výhľadom 
na  more, lobby bar, bar pri  bazéne, bar na  pláži (za po-
platok), vonkajší bazén, detský bazén, ležadlá a  slnečníky 
pri  bazéne zdarma, televízna miestnosť s  čitárňou, fitnes-
centrum, wellness centrum so  vstupom do  tureckých kú-
peľov zdarma (sauna, masáže a iné procedúry za poplatok), 
stolný tenis, šípky, niekoľkokrát týždenne animačný večerný 
program. Hostia majú tiež k  dispozícii Wi-Fi internetové 

pripojenie zdarma. Za poplatok je k dispozícii hotelový le-
kár, kaderníctvo, biliard a konferenčné miestnosti. 

Izby: upravené dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej prí-
stelky. Izby sú vybavené klimatizáciou, telefónom, SAT TV, 
minibarom a trezorom za poplatok. Každá izba má balkón, 
kúpeľňu s  WC, sušičom na  vlasy a  so sprchovým kútom. 
Bezbariérová izba je na vyžiadanie. 

Stravovanie: all inclusive formou bufetových stolov – ra-
ňajky, obedy, večere, menšie občerstvenie počas dňa, roz-
lievaná káva a koláčiky vo vyhradených hodinách. Miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje podávané v rámci all in-
clusive v čase od 10.00 do 23.00 hod. zdarma. Importované 

nápoje, zmrzlina, čerstvé ovocné šťavy, espresso a turecká 
káva za  poplatok. Možnosť à la carte večere v  priestoroch 
snack baru alebo na pláži za poplatok.

Pláž: krásna šíra piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom 
do mora, ktorú lemuje rušná promenáda. Slnečníky, ležadlá 
a matrace na pláži sú za poplatok. Bar na pláži – nealkoho-
lické a alkoholické nápoje a snacky za  poplatok. Na  pláži 
ponuka vodných športov a  atrakcií za  poplatok, ihrisko 
pre plážový volejbal. 

ALL
INCLUSIVE

DETI DO 13 ROKOV
ZDARMA

13
PIESOČNATÁ

PLÁŽ
OBĽÚBENÉ
STREDISKO

DOBRÁ
CENA

VÝBORNÁ
POLOHA

NÁKUPNÉ
MOŽNOSTI

WI-FI
ZDARMA

od 358 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU



42 | TURECKO 

RIVIERA ZEN    

TURECKO – ALANYA

Novozrekonštruovaný hotel privítal svojich klientov vo vynovených priestoroch na jar 2019. Hotel odporúčame všetkým, ktorí si chcú užiť aktívnu dovolenku 
v atraktívnom mestskom hoteli.  Výhodou hotela je jeho poloha v bezprostrednej blízkosti povestnej pláže Kleopatra Beach a čulého centra strediska. 

Poloha: len 50 m od  mestskej pláže Kleopatra, od  kto-
rej ho oddeľuje pobrežná komunikácia a  malebný par-
čík. Novinkou v  stredisku Alanya je lanovka vedúca 
na Alanyijskú pevnosť, ktorej stanica je od hotela vzdialená 
len niekoľko metrov. Hotel je od letiska v Antalyi vzdialený 
asi 125 km. 

Hotel: kompletne zrekonštruovaný hotel má vstupnú halu 
s  recepciou, TV kútik, konferenčnú miestnosť, reštauráciu, 
bar v  lobby a pri bazéne, terasu, vonkajší bazén s oddele-
nou časťou pre  malé deti. Wi-Fi pripojenie v  spoločných 
priestoroch a  na izbách zdarma. Fitnescentrum, turec-
ký kúpeľ a  sauna sú v  cene a  hostia ich môžu využívať 
v  sesterskom hoteli Riviera Hotel & SPA, približne 80 m 

od ubytovania. Masáže sú za poplatok. Raz týždenne hotel 
organizuje večer so živou hudbou.

Izby: komfortné dvojlôžkové izby zariadené moderným ná-
bytkom majú možnosť jednej prístelky. K vybaveniu každej 
izby patrí kúpeľňa s  WC, sušič na vlasy, klimatizácia, SAT TV, 
telefón, Wi-Fi pripojenie zdarma, súprava na prípravu kávy 
a čaju, trezor za poplatok a balkón. 

Stravovanie: formou all inclusive – raňajky, obedy a večere 
formou bufetových stolov, neskoré raňajky, popoludňajšie 
koláče a  zmrzlina. Miestne alkoholické (gin, raki, vodka, 
pivo, víno) a  nealkoholické nápoje v  cene (v čase 10.00 - 
23.00 hod.).

Pláž: známa mestská pláž Kleopatra so  zlatistým hru-
bozrnným pieskom a jedinečným výhľadom na dominantu 
strediska – Alanyijskú pevnosť, kam sa môžu turisti dopraviť 
novovybudovanou lanovkou. Ležadlá a slnečníky za popla-
tok. Plážové osušky nie sú k dispozícii. Bohatá ponuka vod-
ných športov (parasailing, vodné skútre, jazda na  banáne 
a pod.), tenisové kurty a volejbalové ihrisko za poplatok.   

ALL
INCLUSIVE

MODRÁ
VLAJKA

OBĽÚBENÁ
PLÁŽ

VÝBORNÁ
POLOHA

AKTÍVNA
DOVOLENKA

VODNÉ
ŠPORTY

NÁKUPNÉ
MOŽNOSTI

WI-FI
ZDARMA

od 412 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU



TURECKO | 43

Luxusný, moderný hotel, ktorý otvoril svoje brány turistom v roku 2016. Nachádza sa tu bazén so šmykľavkou či terasa na opaľovanie. Hotel taktiež ponúka kvalitné 
služby a priateľský personál, ktorý klientom umocní zážitok z kvalitnej dovolenky. Jeho výhodou je poloha priamo v obľúbenej Alanyi na známej pláži Keykubat. 

Poloha: od  pláže ho delí  iba cestná komunikácia, popod 
ktorú vedie upravený podchod. Od menšieho centra s ná-
kupnou zónou je vzdialený 300 m, od centra Alanye 3 km, 
od letiska v Antalyi 130 km. 

Hotel: recepcia, zmenáreň, miestnosť pre  neskoré odle-
ty, kaviareň, lobby bar, bar pri  bazéne, bar na  pláži, disko 
bar, vitamínový bar, piváreň, cukráreň, 2 à la carte reštau-
rácie (1x za  pobyt zdarma, nutná rezervácia), internetová 
kaviareň za  poplatok, vonkajší a  vnútorný bazén, bazén 
so  šmykľavkami, detský bazén, miniklub, kino, fitnescen-
trum, squash, pilates, herňa (bowling, biliard a playstation 
za  poplatok), stolný tenis, plážový volejbal, šípky, boc-
cia, wellness centrum – sauna a  turecké kúpele zdarma, 

masáže, jacuzzi a  iné procedúry za poplatok, konferenčná 
miestnosť, lekár, kaderníctvo, nákupná zóna. 

Izby: klimatizované dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek (max. pre 3 dospelé osoby a 1 dieťa). 
Vybavenie: telefón, SAT TV, trezor zdarma, minibar (denne 
dopĺňané nealkoholické nápoje), sušič na  vlasy, súprava 
na prípravu kávy a čaju, balkón, Wi-Fi internetové pripoje-
nie zdarma.

Stravovanie: ultra all inclusive – raňajky, neskoré raňajky, 
obedy, večere formou bufetových stolov. Ľahké občer-
stvenie počas dňa - snacky, koláčiky, zmrzlina. Alkoholické 
a  nealkoholické nápoje miestnej i  medzinárodnej výroby 

podávané 24 hodín denne. Pre  deti je k  dispozícii detský 
bufet a pre alergikov diétny bufet v hlavnej reštaurácii. 

Pláž: široká piesočnatá pláž s prímesou malých kamienkov 
a s upraveným vstupom do mora popri prírodnom kamen-
nom pláte. Na slnenie je k dispozícii upravené plážové mólo 
s možnosťou vstupu do mora. Slnečníky, ležadlá a plážové 
osušky zdarma. Vodné športy na pláži sú za poplatok.

       ASIA BEACH RESORT HOTEL & SPA 
TURECKO – ALANYA

ULTRA
ALL INCLUSIVE

DETI DO 12 ROKOV
ZDARMA

12
OBĽÚBENÉ
STREDISKO

NÁŠ
TIP

KVALITNÉ
SLUŽBY

LUXUSNÝ
HOTEL

WELLNESS

FIRST MOMENT

ZĽAVA

až 40 %

WI-FI
ZDARMA

od 452 €
VIAC INFO K CENÁM 

NA WEBE, 
ALEBO U PREDAJCU


