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Meghívjuk Önt a Sun & Fun
Holidays napsütötte világába

Ön is egész évben dolgozik? Egyre hosszabb ideig, egyre többet? Fáradtan tér haza minden nap?
Rádöbben, hogy semmi másra nincs ideje a munkán kívül, és türelmetlenül várja a szabadságot?
Igen, hiszen csak a nyaralás alatt tudja végre kipihenni magát, elfelejteni a kötelezettségeket és
igazán élvezni az életet. Ha jól megtervezi - regenerálódik, és új erőre kap. Feltöltődik a következő hónapokra. Ha Ön is erre vágyik, hívjon fel bennünket! Mi megmutatjuk, milyen az igazi
nyaralás, miközben élvezheti a napsütést és kedvére szórakozhat - úgy, ahogy Ön szeretné!

Meghívjuk Önt a Sun & Fun Holidays napsütötte világába.
Az álmok megvalósulhatnak...
Miért Sun & Fun?
• Rugalmas ügyfélkezelés
• Szakértelem: kiválóan képzett személyzet,

jól felkészített helyi képviselők
• Vendégeink igényei alapján rendszeresen
ellenőrzött szállodák minden kategóriában
• Előre lefoglalt és ellenőrzött repülőutak
• Garantált árszínvonal, jó ár-érték arány

• Állandó és megbízható partnerek
• ISO 9001 minősítés. A Sun & Fun Holidays
szabályozott minőségirányítási rendszer
alapján végzi tevékenységét
• Irodánk tagja a Magyar Utazási Irodák
Szövetségének

www.sunfun.hu
Sun & Fun infovonal: 06/1 411 1515 • Foglalási központ: 06/1 354 2939
Sun & Fun ügyeleti telefonszám (csak sürgős esetekben hívható, munkaidőn kívül): 0036 70 329 5102
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Törökországi szállodák
Török Riviéra
AMARA DOLCE VITA LUXURY .................................................................................................................5★ ...................................... RELAX, FAMILY ...............................101
AMELIA BEACH RESORT HOTEL & SPA ...........................................................................................5★ ...................................... FAMILY ........................................... 72-73
ASKA WASHINGTON RESORT & SPA ...............................................................................................5★ ...................................... FAMILY ...................................................76
ATLAS BEACH HOTEL.....................................................................................................................................4★...................................... YOUNG ..................................................34
BEACH CLUB DOGANAY ..............................................................................................................................5★ ...................................... RELAX.....................................................25
BLUE SKY HOTEL & SUITES .......................................................................................................................4★...................................... YOUNG ................................................. 38
BOTANIK PLATINUM........................................................................................................................................5★ ...................................... PRESTIGE ..............................................19
CALIDO MARIS HOTEL ..................................................................................................................................5★ ...................................... YOUNG ................................................. 65
CLUB DEM SPA & RESORT HOTEL .......................................................................................................HV1 .................................. FAMILY .......................................... 28-29
CLUB KONAKLI HOTEL ..................................................................................................................................4★...................................... YOUNG ..................................................33
CLUB SUN HEAVEN ..........................................................................................................................................4★...................................... YOUNG ................................................. 39
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CROWN CHARM PALACE.............................................................................................................................5★ ...................................... FAMILY .................................................. 62
CROWN PALACE..................................................................................................................................................5★ ...................................... RELAX / FAMILY .............................52
CROWN SERENITY ...........................................................................................................................................5★ ...................................... FAMILY ...................................................53
CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA ..........................................................................................................5★ ...................................... FAMILY .................................................. 86
CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA ..................................................................................5★ ...................................... RELAX......................................................51
CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA .......................................................................................5★ ...................................... FAMILY ...................................................87
DELPHIN DIVA PREMIERE ...........................................................................................................................5★ ...................................... RELAX.................................................... 93
DELPHIN IMPERIAL ...........................................................................................................................................5★ ...................................... PRESTIGE ............................................ 92
DELPHIN PALACE ..............................................................................................................................................5★ ...................................... RELAX.................................................... 95
ELA QUALITY RESORT HOTEL ................................................................................................................5★ ...................................... RELAX / FAMILY ............................ 83
FANTASIA HOTEL DE LUXE .......................................................................................................................5★ ...................................... RELAX.................................................. 102
GRANADA LUXURY RESORT SPA & THALASSO.......................................................................5★ ...................................... RELAX......................................................18
HEAVEN BEACH RESORT & SPA ............................................................................................................5★ ...................................... RELAX.................................................... 56
JADORE DELUXE HOTEL & SPA ..............................................................................................................5★ ...................................... RELAX.................................................... 66
KAHYA HOTEL ......................................................................................................................................................4★...................................... YOUNG ................................................. 36
KAHYA RESORT AQUA & SPA .................................................................................................................5★ ...................................... YOUNG /FAMILY ............................24
KAMELYA WORLD HOLIDAY VILLAGE ..............................................................................................HV1 .................................. FAMILY .................................................. 63
KARMIR RESORT & SPA .................................................................................................................................5★ ...................................... RELAX.................................................. 103
KLEOPATRA ADA BEACH HOTEL..........................................................................................................4★...................................... YOUNG ..................................................43
KLEOPATRA ARSI HOTEL ............................................................................................................................3★ ...................................... YOUNG ................................................. 45
KLEOPATRA ATLAS HOTEL ........................................................................................................................4★...................................... YOUNG ................................................. 44
LAKE & RIVER SIDE HOTEL & SPA ........................................................................................................5★ ...................................... RELAX.................................................... 68
LIBERTY HOTELS LARA .................................................................................................................................5★ ...................................... FAMILY/ RELAX ..............................97
LIONESS HOTEL ..................................................................................................................................................4★...................................... YOUNG ..................................................37
LONG BEACH RESORT & SPA ...................................................................................................................5★ ...................................... FAMILY ...................................................22
LUMOS DELUXE RESORT HOTEL & SPA .........................................................................................5★ ...................................... YOUNG ...................................................21
LYRA RESORT & SPA.........................................................................................................................................5★ ...................................... FAMILY .................................................. 70
MIRACLE RESORT ..............................................................................................................................................5★ ...................................... RELAX.................................................... 99
MIRADOR RESORT & SPA ............................................................................................................................4★...................................... YOUNG ..................................................35
ORANGE PALACE SIDE .................................................................................................................................5★ ...................................... YOUNG ..................................................75
PALM WORLD RESORT & SPA ..................................................................................................................5★ ...................................... RELAX...................................................... 71
PEKCAN HOTEL ..................................................................................................................................................3★ ...................................... YOUNG ................................................. 46
PORT NATURE LUXURY RESORT HOTEL & SPA........................................................................5★ ...................................... RELAX.................................................... 88
PORT RIVER SIDE HOTEL & SPA ...........................................................................................................5★ ...................................... RELAX.................................................... 69
PORTO BELLO HOTEL RESORT & SPA ..............................................................................................5★ ...................................... YOUNG ................................................. 98
QUATTRO BEACH RESORT & SPA.........................................................................................................5★ ...................................... RELAX....................................................20
RIVER GARDEN HOLIDAY VILLAGE .....................................................................................................HV1 .................................. RELAX.................................................... 89
RIXOS PREMIUM BELEK ...............................................................................................................................5★ ...................................... PRESTIGE .............................................79
ROYAL ALHAMBRA PALACE .....................................................................................................................5★ ...................................... PRESTIGE ............................................ 49
ROYAL DRAGON..................................................................................................................................................5★ ...................................... PRESTIGE ............................................ 48
ROYAL GARDEN SELECT ..............................................................................................................................5★ ...................................... FAMILY / YOUNG.......................... 26
ROYAL GARDEN SUITE ..................................................................................................................................4★...................................... YOUNG/FAMILY .............................27
ROYAL HOLIDAY PALACE ..........................................................................................................................5★ ...................................... PRESTIGE ..............................................91
ROYAL TAJ MAHAL............................................................................................................................................5★ ...................................... RELAX....................................................50
SAPHIR HOTEL .....................................................................................................................................................4★...................................... YOUNG/RELAX ...............................32
SAPHIR RESORT & SPA ..................................................................................................................................5★ ...................................... FAMILY ...................................................23
SARAY REGENCY RESORT & SPA ..........................................................................................................5★ ...................................... YOUNG ..................................................67
SEHER SUN BEACH HOTEL .......................................................................................................................4★...................................... YOUNG ..................................................78
SEHER SUN PALACE RESORT & SPA ..................................................................................................5★ ...................................... YOUNG ..................................................74
SENSIMAR BELEK RESORT & SPA ........................................................................................................5★ ...................................... RELAX.................................................... 85
SENSIMAR SIDE RESORT & SPA .............................................................................................................5★ ...................................... RELAX.....................................................57
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SHERWOOD BREEZES RESORT..............................................................................................................5★ ...................................... FAMILY .................................................. 96
SHERWOOD CLUB KEMER .........................................................................................................................5★ ...................................... RELAX................................................. 100
SHERWOOD DREAMS RESORT ..............................................................................................................5★ ...................................... FAMILY ................................................. 84
SIAM ELEGANCE HOTEL & SPA ..............................................................................................................5★ ...................................... RELAX....................................................90
SIDE ALEGRIA HOTEL .....................................................................................................................................4★...................................... YOUNG ..................................................77
SIDE SUNGATE HOTEL...................................................................................................................................5★ ...................................... YOUNG/RELAX .............................. 64
SILENCE BEACH RESORT ............................................................................................................................5★ ...................................... FAMILY .................................................. 59
SPICE HOTEL & SPA..........................................................................................................................................5★ ...................................... RELAX.................................................... 82
STELLA BEACH HOTEL ..................................................................................................................................5★ ...................................... YOUNG .................................................30
SUENO HOTELS BEACH SIDE ................................................................................................................5★ ...................................... FAMILY .................................................. 58
SUENO HOTELS DELUXE BELEK .........................................................................................................5★ ...................................... PRESTIGE ............................................80
SUENO HOTELS GOLF BELEK .................................................................................................................5★ ...................................... RELAX......................................................81
SUNMELIA BEACH RESORT HOTEL & SPA ..................................................................................5★ ...................................... FAMILY ...........................................60-61
THE SENSE DELUXE HOTEL......................................................................................................................5★ ...................................... RELAX.................................................... 54
WATERPLANET HOTEL & AQUAPARK...............................................................................................4★...................................... YOUNG / FAMILY............................31
WIEN HOTEL TERBILEK .................................................................................................................................3★ ...................................... YOUNG ..................................................47
XANTHE RESORT & SPA ..............................................................................................................................5★ ...................................... FAMILY ...................................................55
XPERIA GRAND BALI HOTEL.....................................................................................................................4★...................................... YOUNG ..................................................42
XPERIA KANDELOR ..........................................................................................................................................4★...................................... YOUNG .................................................40
XPERIA SARAY BEACH .................................................................................................................................4★...................................... YOUNG ...................................................41

Dalaman
AKDENIZ BEACH HOTEL..............................................................................................................................3★ ...................................... YOUNG ................................................. 121
CETTIA BEACH RESORT ...............................................................................................................................4★...................................... YOUNG ............................................... 120
CLUB HOTEL LETOONIA ..............................................................................................................................HV1 .................................. RELAX....................................................110
GOLDEN ROCK BEACH ..................................................................................................................................5★ ...................................... YOUNG ................................................. 113
GRAND YAZICI CLUB MARMARIS PALACE....................................................................................HV1 .................................. FAMILY .................................................. 112
GRAND YAZICI CLUB TURBAN ................................................................................................................4★...................................... FAMILY/RELAX............................... 115
GRAND YAZICI MARES ...................................................................................................................................5★ ...................................... FAMILY/RELAX............................... 114
GREEN NATURE DIAMOND ........................................................................................................................5★ ...................................... YOUNG ...................................................111
KAYA MARIS HOTEL.........................................................................................................................................4★...................................... YOUNG ................................................. 118
LIBERTY HOTELS LYKIA ................................................................................................................................HV1 .................................. RELAX/FAMILY.............................108
MIRAGE WORLD HOTEL ...............................................................................................................................4★...................................... FAMILY/YOUNG ............................116
PALMEA HOTEL ...................................................................................................................................................4★...................................... YOUNG/RELAX ..............................119
PASA BEACH ..........................................................................................................................................................4★...................................... RELAX.................................................... 117
SENTIDO LYKIA RESORT & SPA ..............................................................................................................5★ ...................................... PRESTIGE ..........................................109

Egyiptomi szállodák
Hurghada
AL NABILA GRAND BAY HOTEL RESORT & SPA .......................................................................5★ ...................................... RELAX....................................................161
ALI BABA PALACE ..............................................................................................................................................4★...................................... FAMILY .................................................143
AMC ROYAL HOTEL..........................................................................................................................................5★ ...................................... RELAX...................................................138
AMWAJ ABU SOMA ..........................................................................................................................................5★ ...................................... RELAX.................................................. 166
BARON PALACE ...................................................................................................................................................5★ ...................................... PRESTIGE ........................................... 157
CARIBBEAN WORLD SOMA BAY ..........................................................................................................5★ ...................................... FAMILY .................................................165
CORAL BEACH HOTEL ...................................................................................................................................4★...................................... YOUNG ................................................154
DESERT ROSE RESORT .................................................................................................................................5★ ...................................... FAMILY/RELAX..............................135
GRAND PLAZA HOTEL ...................................................................................................................................4★...................................... YOUNG ................................................144
GRAND PLAZA RESORT ................................................................................................................................4★...................................... YOUNG ................................................145
GRAND SEAS RESORT HOSTMARK ....................................................................................................4★...................................... FAMILY .................................................142
HILTON HURGHADA LONG BEACH RESORT ...............................................................................4★...................................... FAMILY .................................................146
HILTON HURGHADA RESORT ..................................................................................................................5★ ...................................... RELAX................................................... 137
IMPERIAL SHAMS ABU SOMA ................................................................................................................4★...................................... RELAX................................................... 167
JAZ AQUAMARINE RESORT .....................................................................................................................5★ ...................................... FAMILY/RELAX..............................133
JAZ MAKADI SARAYA RESORT................................................................................................................5★ ...................................... FAMILY/RELAX..............................159
LILLYLAND BEACH CLUB RESORT .......................................................................................................4★...................................... YOUNG/FAMILY ...........................152
MINAMARK BEACH RESORT & SPA ....................................................................................................3★ ...................................... YOUNG ................................................155
MÖVENPICK RESORT SOMA BAY ........................................................................................................5★ ...................................... RELAX...................................................164
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PALM BEACH RESORT ..................................................................................................................................4★...................................... FAMILY ................................................140
PREMIER LE REVE HOTEL & SPA ...........................................................................................................5★ ...................................... PRESTIGE ...........................................156
PREMIUM SEAGULL RESORT ...................................................................................................................4★...................................... YOUNG ............................................... 150
SEA STAR BEAU RIVAGE...............................................................................................................................5★ ...................................... RELAX...................................................139
SEAGULL BEACH RESORT ..........................................................................................................................4★...................................... YOUNG ................................................. 151
SENTIDO MAMLOUK PALACE RESORT ...........................................................................................5★ ...................................... RELAX.................................................... 131
SERENITY MAKADI BEACH ........................................................................................................................5★ ...................................... YOUNG ................................................163
SERENITY FUN CITY .........................................................................................................................................5★ ...................................... FAMILY .................................................162
SINDBAD AQUA HOTEL & SPA ...............................................................................................................4★...................................... RELAX................................................... 147
SONESTA PHARAOH BEACH RESORT ............................................................................................5★ ...................................... YOUNG/FAMILY ...........................136
STEIGENBERGER AL DAU BEACH .........................................................................................................5★ ...................................... PRESTIGE ...........................................128
STEIGENBERGER AQUA MAGIC ............................................................................................................5★ ...................................... FAMILY .................................................129
SUNNY DAYS EL PALACIO RESORT & SPA....................................................................................4★...................................... YOUNG ................................................149
SUNNY DAYS PALMA DE MIRETTE RESORT & SPA ................................................................4★...................................... YOUNG ................................................148
SUNRISE SELECT GARDEN BEACH RESORT & SPA ...............................................................5★ ...................................... RELAX.................................................. 130
SUNRISE SELECT ROYAL MAKADI RESORT & AQUAPARK .............................................5★ ...................................... FAMILY/RELAX.............................160
THREE CORNERS ROYAL STAR BEACH RESORT .....................................................................4★...................................... YOUNG ................................................. 141
THREE CORNERS SUNNY BEACH RESORT ..................................................................................4★...................................... FAMILY .................................................153
TITANIC BEACH SPA & AQUA PARK....................................................................................................5★ ...................................... FAMILY .................................................132
TROPITEL SAHL HASHEESH .....................................................................................................................5★ ...................................... RELAX...................................................158

Tunéziai szállodák
CARIBBEAN WORLD MONASTIR...........................................................................................................4★...................................... YOUNG/FAMILY ........................... 174
MARHABA RESORT ..........................................................................................................................................4★...................................... FAMILY .................................................178
ONE RESORT ..........................................................................................................................................................4★...................................... FAMILY ................................................. 175
SAHARA BEACH ..................................................................................................................................................3★ ...................................... FAMILY ................................................. 177
SAMIRA CLUB HAMMAMET ......................................................................................................................3★ ...................................... YOUNG ................................................. 181
SMARTLINE SKANES SERAIL ...................................................................................................................4★...................................... YOUNG/FAMILY ........................... 176
TOUR KHALEF .......................................................................................................................................................4★...................................... FAMILY/YOUNG ...........................179
VINCCI NOZHA BEACH & SPA .................................................................................................................4★...................................... FAMILY/RELAX.............................180

Görögországi szállodák
Kréta
AGRABELLA HOTEL..........................................................................................................................................3★ ...................................... YOUNG ..............................................205
ALDEMAR KNOSSOS ROYAL ...................................................................................................................5★ ...................................... RELAX/FAMILY..............................188
ALDEMAR ROYAL MARE ..............................................................................................................................5★ ...................................... RELAX...................................................189
CENTRAL HERSONISSOS HOTEL .........................................................................................................3★ ...................................... YOUNG ..............................................206
CHRISTIANA BEACH .......................................................................................................................................3★ ...................................... RELAX................................................. 207
CRETA MARIS BEACH RESORT ...............................................................................................................5★ ...................................... RELAX/FAMILY.............................190
EVELYN BEACH ...................................................................................................................................................4★...................................... YOUNG ..............................................202
GOLDEN BEACH ..................................................................................................................................................4★...................................... YOUNG ................................................197
HERONISSOS HOTEL ......................................................................................................................................4★...................................... YOUNG ..............................................203
HERSONISSOS MARIS ...................................................................................................................................4★...................................... YOUNG ............................................. 200
IMPERIAL BELVEDERE ...................................................................................................................................4★...................................... FAMILY .................................................192
MARI KRISTIN ........................................................................................................................................................3★ ...................................... YOUNG ..............................................208
MARILENA HOTEL .............................................................................................................................................4★...................................... YOUNG ............................................... 201
MEDITERRANEO HOTEL ...............................................................................................................................4★...................................... FAMILY ...............................................204
MITSIS RINELA BEACH .................................................................................................................................4★...................................... RELAX...................................................195
MITSIS SERITA BEACH ..................................................................................................................................4★...................................... RELAX...................................................194
ROYAL BELVEDERE ...........................................................................................................................................4★...................................... FAMILY .................................................193
SEMIRAMIS VILLAGE.......................................................................................................................................4★...................................... RELAX...................................................198
SILVA BEACH..........................................................................................................................................................4★...................................... RELAX.................................................. 196
STAR BEACH HOTEL VILLAGE .................................................................................................................4★...................................... FAMILY ................................................ 199
STELLA PALACE ..................................................................................................................................................5★ ...................................... FAMILY/RELAX...............................191
VENUS MARE APARTMENTS ....................................................................................................................2★ ...................................... YOUNG ..............................................209
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Rodosz
ALDEMAR AMILIA MARE .............................................................................................................................5★ ...................................... RELAX / FAMILY ...........................215
ALDEMAR PARADISE VILLAGE ...............................................................................................................5★ ...................................... RELAX / FAMILY ...........................214
BLUE HORIZON....................................................................................................................................................4★...................................... RELAX..................................................225
FILERIMOS HOTEL.............................................................................................................................................4★...................................... RELAX..................................................224
GOLDEN ODYSSEY HOTEL.........................................................................................................................4★...................................... RELAX..................................................222
IRENE PALACE.......................................................................................................................................................4★...................................... FAMILY .................................................221
KRESTEN PALACE ..............................................................................................................................................4★...................................... RELAX................................................... 217
KRESTEN ROYAL VILLAS & SPA .............................................................................................................5★ ...................................... RELAX...................................................216
LA MARQUISE LUXURY RESORT COMPLEX ...............................................................................5★ ...................................... PRESTIGE / RELAX .....................218
NIRIIDES BEACH..................................................................................................................................................4★...................................... RELAX..................................................223
RODOS PALLADIUM ........................................................................................................................................5★ ...................................... RELAX / FAMILY ...........................219
SUN BEACH RESORT .......................................................................................................................................4★...................................... FAMILY ...............................................220
VALLIAN VILLAGE..............................................................................................................................................3★ ...................................... YOUNG .............................................. 226
VENEZIA HOTEL..................................................................................................................................................3★ ...................................... RELAX..................................................227

Zakynthos
AQUA BAY HOTEL .............................................................................................................................................5★ ...................................... RELAX/FAMILY.............................232
CAPTAINS HOTEL ..............................................................................................................................................3★ ...................................... FAMILY ...............................................240
COMMODORE HOTEL ....................................................................................................................................3★ ...................................... FAMILY .................................................241
DIANA PALACE .....................................................................................................................................................4★...................................... RELAX/FAMILY.............................235
FILOXENIA HOTEL .............................................................................................................................................4★...................................... RELAX................................................. 238
GALAXY HOTEL ..................................................................................................................................................3★ ...................................... YOUNG .............................................. 245
MAVRIKOS HOTEL .............................................................................................................................................3★ ...................................... FAMILY ................................................242
MEDITERRANEAN BEACH RESORT.....................................................................................................5★ ...................................... YOUNG ...............................................233
PLESSAS PALACE ...............................................................................................................................................3★ ...................................... RELAX..................................................243
THE BAY HOTEL & SUITES ..........................................................................................................................4★...................................... RELAX/FAMILY.............................234
TSILIVI ADMIRAL ................................................................................................................................................3★ ...................................... FAMILY ............................................... 239
ZANTE MARIS ........................................................................................................................................................4★...................................... RELAX................................................. 236
ZANTE PARK ...........................................................................................................................................................4★...................................... YOUNG ...............................................237
ZANTE PLAZA HOTEL & APARTMENTS ...........................................................................................3★ ...................................... YOUNG .............................................. 244

Bulgáriai szállodák
BELLEVUE HOTEL ..............................................................................................................................................4★...................................... RELAX................................................. 259
CHAIKA RESORT .................................................................................................................................................4★...................................... YOUNG .............................................. 262
DAS CLUB HOTEL SUNNY BEACH .....................................................................................................4★...................................... FAMILY/RELAX.............................257
EVRIKA BEACH .....................................................................................................................................................4★...................................... FAMILY ...............................................260
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A Sun & Fun Holidays és munkatársai

Engedjék meg, hogy néhány szóval bemutassuk a Sun & Fun Holidays Utazásszervező Kft-t.

A nemzetközi vállalkozás elsőként alapított tagja 2004-ben jött létre Varsóban, és
ma már piacvezető Lengyelországban a
törökországi, egyiptomi, tunéziai valamint
dubai üdülések piacán, és számtalan kitüntetés birtokosa. A cégcsoport dinamikusan terjeszkedik. 2010-ben megalakult a magyar vállalat, 2011-ben pedig új
tagja, a Szerbiában, Belgrádban üzemelő
Wayout Serbia.

A fennállásunk alatt eltelt 6 év sikerei
alapján méltán nevezhetjük magunkat
Egyiptom, Törökország és Tunézia szakértőjének, több ezer elégedett utassal.
Utasaink pozitív tapasztalatai és a magas
ügyfél-elégedettségi mutatók szolgáltak
alapul annak, hogy vállalatunk 2011 májusában elnyerte az ISO 9001 minősítést
és azóta is ezen szabályozások keretei
között működik, eredményesen.

A kezdetek eredményei arra sarkalltak
bennünket, hogy a 2015-ös évben új vizekre evezzünk. Termékpalettánk szélesítését tűztük ki célul, amelynek keretében
Kréta után Rodosz szigete felé nyitottunk,
2016-tól pedig már Zakynthos szigete és
Dalaman is szerepel kínálatunkban.
Szeretettel várjuk Önt is a Sun & Fun
Holidays napsütötte világában.

Engedjék meg, hogy néhány szóval bemutassuk a Last Call Kft-t.
A Last Call Travel, mint új brand, szintén utazásszervezéssel, továbbá utazásközvetítéssel foglalkozik. Fő profiljába tartozik hajóutak,
egzotikus utak, valamint egyéb desztinációkba történő utazásszervezés. Tekintsék meg bemutatkozásukat katalógusunk utolsó két
oldalán.

A Sun & Fun Holidays kiválóan
képzett személyzete
A Sun & Fun munkatársai szakértelemmel,
tapasztalattal és sugárzó mosollyal várják Önöket:

• a repülőtéren fogadják Önöket
• gondoskodnak az Önök transzferéről
• információkkal segítenek az érkezés perceiben, valamint
a transzerbuszok közötti eligazodásban

• folyamatosan tájékoztatják Önöket és válaszolnak kérdéseikre
• a szállodában szervezett találkozókon (az érkezés utáni napon
és néhány további, előre meghatározott időpontban) személyesen, illetve indokolt esetben a nap bármely szakában telefonon
tartanak Önökkel kapcsolatot
fakultatív
programokat, kirándulásokat ajánlanak
•

Magyar munkatárs
Helyi képviselők
A Sun & Fun Holidays vendégeiről képzett és igazolt ismeretekkel rendelkező magyar nyelvű képviselők gondoskodnak.
Képviselőink szakmai továbbképzéseken tökéletesítik tudásukat, munkájukat folyamatosan ellenőrizzük.
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az ORANGE SUNNY CLUBBAN
Az Orange Sunny Club a Sun & Fun Holidays nemzetközi klubja,
amely a magyar és a lengyel vendégek, és különös figyelemmel
a gyermekek szórakoztatásáról gondoskodik. Az Orange Sunny
Clubokban szakavatott magyar animátor is várja vendégeinket
izgalmasabbnál izgalmasabb programokkal.
Az Orange Sunny Cluboknak kiemelt, dupla oldalas megjelenést
biztosítunk a katalógusban!

Sun & Fun - 2016

Előfoglalási kedvezmények

30% 25% 20% 17% 15%

kedvezmény
a december 31-ig
lefoglalt utazásokra

kedvezmény
a január 31-ig
lefoglalt utazásokra

kedvezmény
a február 29-ig
lefoglalt utazásokra

kedvezmény
a március 31-ig
lefoglalt utazásokra

kedvezmény
az április 30-ig
lefoglalt utazásokra

Ha már előfoglalási időszakban kiválasztja nyaralásának helyszínét,
számtalan előnyre tehet szert:
Garantáltan kedvező csomagár

Garantált szabadság

Kedvezményes repülőtéri parkolás

Szobatípus az Ön választása szerint

Ön különösen kedvező áron foglalhatja le utazását

Ön időben megtervezheti szabadságát.

Amennyiben a megrendeléskor, vagy legkésőbb 2016.03.31-ig
írásban megadják a gépjármű adatait (autó márkája, típusa, színe és rendszáma), 50% kedvezményt biztosítunk a parkolási díj
aktuális árából.

Ebben az időszakban még minden szobatípus foglalható, olyanok is, amelyek a főszezonban csak ritkán kaphatók, mint pl. a
családi szobák.

Ingyenes city & shopping tour Törökországban

Ebben az időszakban árualapunkból még minden szálloda foglalható, ezért Ön a bőséges kínálatból biztosan megtalálja azt a
szállodát, amely igényeinek leginkább megfelel.
Indulási időpont az Ön választása szerint – Minden indulási időpont foglalható, ezért Ön kedvére válogathat a lehetséges repülési időpontok közül.

Megajándékozzuk Önt nyaralása idején egy félnapos vásárlással egybekötött kirándulással a Török Riviérán, illetve a Dalaman
régióban Marmaris és Fethiye foglalása esetén (utóbbi legkésőbb 2016. február 29-ig történő foglalás esetén).

Garantált nyaralás

Ön nyugodtan hátradőlhet a karosszékében, hiszen az előfoglalási időszakban lefoglalt nyaralása, a gondosan kiválasztott, az
Ön minden igényének megfelelő szálloda és szobatípus biztosan a rendelkezésére áll nyaralási időpontjában.

Szálloda az Ön választása szerint

Árgarancia

Amennyiben az előfoglalási időszakban foglalja le utazását, garantáljuk, hogy az előfoglalási időszak végéig, azaz április 30-ig
ugyanazon utazás ára a foglalténál nem lesz kedvezőbb. Ha mégis
megtörténne, az árkülönbözetet garantáltan visszafizetjük Önnek.

Ugye, meggyőztük? Hát ne tétovázzon, foglalja le nyaralását az előfoglalási időszakban!
7

Foglalási lehetőségek
A Sun & Fun Holidays által szervezett utazásokat partner utazási irodáinkban vagy foglalási
központunkban foglalhatja le, vagy online rendszerünkön keresztül ajánlatot kérhet.
2. Foglalási központunkon
keresztül
Munkatársaink személyesen vagy telefonon is rendelkezésükre állnak.
Címünk:
1138 Budapest, Meder u. 8/D fszt.
Infóvonal:
+36/1 411 1515
Foglalási központ:
+36/1 354 2939
Sun & Fun ügyeleti telefonszám (csak sürgős esetekben hívható, munkaidőn kívül):
0036 70 329 5102
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 09:00-19:00 óra között
(téli szezonban 09:00-18:00 óra között),
Szombaton: 10:00-14:00 óra között

1. Szerződéses partnereinknél, a Sun & Fun Holidays matricájával ellátott utazási irodákban.
Mivel irodánk a központi irodán kívül nem rendelkezik sem saját közvetlen értékesítési
pontokkal, sem franchise irodával, így kiválasztott utazásukat bármelyik partnerirodánkban lefoglalhatják, akik az ország legtöbb nagyobb településén megtalálhatók. Mintegy
600 megbízható partnerirodával állunk szerződésben.

3. Online ajánlatkérés
a weboldalon keresztül.
Kérje árajánlatainkat partnerirodáinkon keresztül vagy e-mailben kollégáinktól!

A 2016-os nyári szezon tervezett
repülési információi
• Török Riviéra budapesti indulással:
kedd, szerda, péntek, vasárnap,
légitársaság: Travel Service
péntek, légitársaság: Corendon Airlines

• Török Riviéra debreceni indulással:
szerda, légitársaság: Corendon Airlines

• Dalaman budapesti indulással:
péntek, légitársaság: Travel Service

• Hurghada: szerda, légitársaság: Travel
Service

• Tunézia: péntek, légitársaság: Tunisair
• Kréta: szerda, légitársaság: Aegean
Airlines

• Rodosz: kedd, légitársaság: Aegean
Airlines

• Zakynthos: kedd, légitársaság: Travel
Service

• Bulgária: hétfő, szombat, légitársaság:
Bulgarian Airlines

A fenti információk tájékoztató jellegűek, a katalóguskészítés időpontjában (2015. Október) tervezett járatnapok, amelyektől
a légitársaság is és irodánk is eltérhet. A fenti időpontot követően bevezetett esetleges változtatásokért irodánk nem vállal felelősséget, a módosítások folyamatosan frissítésre kerülnek a weboldalunkon és a foglalási rendszerünkben.
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A Sun & Fun Holidays
utazási csomagja
Utasaink kényelmét számtalan szolgáltatás garantálja. Az alábbiakban tájékoztatást adunk ezekről.
Utazási csomagjaink ára az alábbi
szolgáltatásokat tartalmazzák:

• repülőjegy Magyarországról a célországba és vissza
• transzferek a repülőtér és a szálloda között oda-vissza
• szállás és ellátás a foglalás szerint
• magyar nyelvű helyi képviselő

Sun & Fun kiemelt ajánlat piktogram:
Ezzel a piktogrammal jelöljük katalógusunkban azokat a szállodákat, amelyek
Magyarországon kizárólag a Sun & Fun
Holidays kínálatában találhatóak meg.

A csomagárak nem tartalmazzák az alábbi
díjakat, de ezeket a részvételi díjhoz
hozzászámítjuk:

• repülőtéri illeték (a katalóguskészítés időpontjában érvényes

adat, az árváltozás jogát fenntartjuk):
Törökország esetében: ..................................................... 27.000 Ft/fő
Egyiptom esetében: ...........................................................39.900 Ft/fő
Tunézia esetében: ..............................................................30.000 Ft/fő
Kréta esetében: .................................................................. 35.000 Ft/fő
Rodosz esetében: ...............................................................25.900 Ft/fő
Bulgária esetében: .............................................................30.000 Ft/fő
Zakynthos esetében: ....................................................... 26.900 Ft /fő
• szervizdíj: 5000 Ft/fő - csak Egyiptom esetén
• útlemondási biztosítás (az utazás alapárának 1,3%-a).
• vízum (a helyszínen a belépéskor fizetendő):
A vízumdíjat Egyiptom esetében az érkezéskor, az egyiptomi
repülőtéren kell megfizetni: 25 USD/fő
Kerozin pótdíj kerülhet bevezetésre a kerozin világpiaci árának
emelkedése miatt. Az ezzel kapcsolatos aktuális információkat
weboldalunkon és foglalási rendszerünkben tesszük közzé.

Az utazási csomaghoz egyéb, opcionálisan
foglalható szolgáltatások is megrendelhetők:

• baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás (QBE Atlasz

Biztosító) biztosítási csomag. A biztosítási árakról irodánkban,
a feltételekről a weboldalunkon nyújtunk tájékoztatást.
• parkolás a repülőtéren (előfoglalási időszakon kívül):
8 napra: ................................................................................8.900 Ft/autó
10-11 nap: ............................................................................. 9.300 Ft/autó
12 nap: .................................................................................. 9.500 Ft/autó
15 napra: ............................................................................ 10.600 Ft/autó
• túlsúly a Travel Service járatain
(a katalóguskészítés időpontjában):
+8 kg:..............................................................................6.400 Ft/fő/irány
+17 kg: .......................................................................... 12.800 Ft/fő/irány
• helyfoglalás a Travel Service járatain
(a katalóguskészítés időpontjában):
premium ülés .............................................................. 3200 Ft/fő/irány
normál ülés ................................................................... 1920 Ft/fő/irány

Aktuális csomagárainkat weboldalunkon hozzuk nyilvánosságra.
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EGYÜT T, EGY CSALÁD!
AZ ORANGE SUNNY CLUBBAN
EZERNYI KALAND VÁR
GYERMEKÉRE ÉS AZ EGÉSZ
CSALÁDRA.
Legyen szó ka
kalóz- vagy Ori napról, vízi játékokról,
foglalkozásokról vagy táncról, magyar
kreatív foglal
gyermek-animátoraink
gyermek-ani
iskolai szünet ideje alatt mindig mosolyt
a nyári iskol
család minden tagjának arcára!
csalnak a cs
MIKOR
M
IK
KOR ÉRÜN
ÉRÜNK MÁR ODA? - hangzik sokszor a kérdés
már az utaz
utazás megkezdése után. Bár az odaút
minden gy
gyermek számára különleges élményt
jelent, nem könnyű lekötni őket. Gyermekei már
a transzfer ideje alatt megismerkedhetnek a
„SZÍNES
„S
SZÍNES V
VILÁG“ foglalkoztató füzet rejtvényeiben
kabalafigu
kabalafiguránkkal, Orival. A megfejtőket a
szálloda miniklubjában ajándék várja.

,,

AZ ORANGE SUNNY CLUB F OVÉDNÖKE:

DR. PUCZ KÓ LÁSZ LÓ,,

EGYET EMI DOCENS , INTÉZET
,, V EZET O

BUDAPEST I MET ROPOLITA
,, N FOISKOLA T URIZMUS, SZABADIDO ÉS SZÁLLODA INTÉZET
Nemzetközileg elismert turisztikai szakértő
szakértő, aki több turizmusra szakosodott hazai és külföldi
felsőoktatási intézményben tanít, nemzetközi szakmai konferenciák és kongresszusok előadója.
Családapa. Szakmai és pedagógiai tapasztalatával a gyermekes családok igényes nyaralását biztosító
programok létrehozását, így az Orange Sunny Club gyermekanimációs programjait támogatja.

„LEGYEN ÖN IS T AGJA AZ ORANGE SUNNY CLUB
NAGY CSALÁDJÁNAK!“ - DR. PUCZKÓ LÁSZLÓ
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MAGYAR NYELVU GYERMEKANIMÁCIÓ
JÚNIUST ÓL AUGUSZT US VÉGÉIG
AMELIA BEACH RESORT *****

SUNMELIA BEACH RESORT HOT EL *****

TÖRÖKORSZÁG, SIDE
Míg a gyermekek játszanak, a szülők pihenhetnek - elmerülhetnek egy jó könyv
olvasásában vagy kipróbálhatják akár a vízi sportok izgalmait. Sok-sok színes program,
móka, kacagás, minidiszkó, esti show műsorok a vendégek és a gyerekek részvételével -

IT T AZT ÁN TÉNYLEG NEM LEHET UNAT KOZNI!
• Kézműves foglalkozások • Családi vetélkedők vízben és szárazföldön • Zenés programok,
minidiszkó • Sport programok • Tematikus napok (pl. török nap, Ori-nap, kalóznap)
p
• Sok-sok ajándék

SOK SZERET ET T EL VÁRUNK MINDEN CSALÁDOT
AZ ORANGE SUNNY CLUBOKBAN!

ORI TÖBBSZÖR IS MEGJEL ENIK A NYARALÁS ALAT T,
HOGY KIS VEN DÉGEINKKEL JÁT SSZON, SZÓRAKOZZON.

KÖV ESSÉK NYOMON NYER EMÉN YPÁLYÁZAT UNKATT !
F EBRUÁRT ÓL MÁJUS VÉGÉIG - RAJZPÁLYÁZAT
ÁZAT
AT

• Gyermekeknek: Így képzelem el a nyaralásomat az Orange Sunny Clubban.
Küldje be gyermeke rajzát leendő nyaralásáról. A nyerteseket értékes
ajándékkal jutalmazzuk.

JÚNIUST ÓL AUGUSZT US VÉGÉIG - F OT ÓPÁLYÁZAT
• Az egész családnak: A nyaralás legemlékezetesebb pillanatai
Orival. Örökítse meg nyaralásának legszebb pillanatait és nyerjen!
erjen!
A pályázatok részleteit weboldalunkon és Facebook oldalunkon
tesszük közzé!
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Török Riviéra

Török Riviéra - Információk

Általános információk Törökországról
Kelet és Nyugat között, Európa és a Közel-Kelet határán terül el ez az ezerarcú világ – Törökország. Csak két és fél órányi repülő út választ el a helytől, ahol minden lépésnél meglep és elvarázsol a festői táj, a történelmi emlékek, a helyi szokások és az itt élő emberek. A természet
és a táj szorosan összekapcsolódik a történelemmel és a kultúrával. Anatóliában találhatók
azok a települések, melyek 9000 éves múltra tekintenek vissza. Az ország mai határait az
I. világháború után, 1923-ban a lausanne-i béke megkötését követően nyerte el, mely egyben
a köztársaság kikiáltását is jelentette. A különböző kultúrák és vallások, melyek hosszú időn
keresztül hatással voltak az országra, felbecsülhetetlen mennyiségű építészeti, kulturális és
történelmi emlékeket hagytak hátra. Az időszámításunk kezdetén történelmi jelentőséggel
bíró városok, mint Trója, Pergamon, Efezus, Didim, Perge vagy Aspendos, megőrizték épületeiket és műemlékeiket. Törökországban, ebben a kontrasztokkal teli világban a mecsetek
szomszédságában az ortodox templomok éppúgy megtalálhatók, mint a római amfiteátrum
árnyékában a hettita települések.
AZ ORSZÁG ALAPTERÜLETE: 780.000 km2
LAKOSSÁGA: kb. 78 millió fő
FŐVÁROS: Ankara, de a legnagyobb város Isztambul (kb. 14 millió
lakos)
HIVATALOS NYELV: török. A turistaközpontokban általában beszélnek angolul, németül vagy oroszul.
IDŐELTOLÓDÁS: a közép-európai időszámításhoz, ill. Magyarországhoz viszonyítva +1 óra.
HIVATALOS FIZETŐESZKÖZ: török líra (TRY). A katalóguskészítés
időpontjában (2015. október) érvényes árfolyam: 1 TRY=kb. 95 HUF.
ÉGHAJLAT, JELLEMZŐ KLÍMA: Az országban az időjárás szélsőséges, a Földközi-tenger partvidékét a forró nyár és enyhe tél jellemzi,
míg az ország belsejében a kontinentális éghajlat jellemző. A partvidék mentén a szezon májustól októberig tart, a július és az augusztus
forró és párás, a hőmérséklet napközben meghaladja a 35 °C-ot.
OLTÁSOK: Nincs előírt kötelező védőoltás. A javasolt oltásokkal
kapcsolatban tájékozódjanak a Nemzetközi Oltóközpont weboldalán. (www.oek.hu)

BEUTAZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK MAGYAR
ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ UTASAINK RÉSZÉRE: Törökországba csak érvényes útlevéllel lehet belépni. Az útlevélnek a hazautazás napjától számított további 6 hónapig érvényesnek kell lennie.
A törökországi állam az útlevél érvényességét szigorúan ellenőrzi.
A gyermekek számára külön útlevél szükséges. 2014-től a magyar
állampolgárok vízummentesen léphetnek be az országba (90 napos tartózkodási időn belül). Megkérjük kedves nem magyar állampolgárságú utasainkat, hogy a rájuk vonatkozó beutazási és
vízumszabályokról érdeklődjenek az illetékes követségeken, vagy
az utazási irodákban. A fenti szabályok be nem tartásából eredő
károk és költségek teljes mértékben az utasokat terhelik.
HÍVÁSOK INDÍTÁSA:
Magyarország hívószáma Törökországból 00 36 …
Törökország hívószáma Magyarországról 00 90 …
Sun & Fun ügyeleti telefonszám
(csak sürgős esetben hívható, munkaidőn kívül): 0036 70 329 5102
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Törökországi Nagykövetség Magyarországon:

1062 Budapest, Andrássy út 123.
Tel: 478-9130
Web: www.budapeste.be.mfa.gov.tr
E-mail: budapest@turkishembassy.hu
embassy.budapest@mfa.gov.tr

Magyar Nagykövetség Törökországban:

Cím: Sancak Mahallesi, Layoş Koşut Caddesi 2. 06550 Yıldız /
Çankaya, Ankara, Türkiye
Telefon: (00 90) (312) 405-8060, (00)-(90)-(533)-699-3694
Fax: (00 90) (312) 405-8933
E-mail: mission.ank@mfa.gov.hu
Web: http://www.mfa.gov.hu/emb/ankara

www.sunfun.hu
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Gyakorlati tanácsok
a törökországi tartózkodáshoz
ÁRAMELLÁTÁS: 220 V/ 50 Hz, adapter nem szükséges. Áramkimaradás alkalmanként előfordulhat, mely miatt gyakran a vízellátás is
akadozhat, mivel a legtöbb szállodában a vízellátást biztosító rendszer is árammal működik.
BIZTONSÁG: Törökországban a turisták által látogatott területeken általában jó a közbiztonság, de mindig fokozottan figyeljenek
értékeikre, főként, ha városokba vagy bazárba látogatnak el. Kérjük, a szállodákban használják a széfeket, a saját biztonságuk érdekében!
BORRAVALÓ (BAKSIS): Kérjük kedves utasainkat, hogy a törökországi szokásoknak megfelelően készüljenek némi aprópénzzel/
baksissal a sofőrök/londinerek részére. Az éttermekben és szállodákban is szívesen fogadják, mértéke általában 5-10 %. Az all
inclusive ellátást nyújtó szállodákban a személyzet részére az ún.
„Tip Box”-ba lehet tenni a borravalót.
DOHÁNYZÁS: 2008 óta Törökországban a zárt helyiségekben
tilos a dohányzás, kivételt jelentenek ez alól a kijelölt területek.
A tiltott helyen dohányzókat pénzbüntetéssel sújthatják.
EGÉSZSÉG: Ha utazásuk során orvosi ellátásra szorulnának, értesítsék róla helyi képviselőnket és hívják fel biztosítójukat. Amennyiben irodánkon keresztül foglalják biztosításukat, és a biztosítónkkal szerződött orvosok szolgáltatásait veszik igénybe, a helyszínen
az ellátásért bizonyos esetekben nem kell fizetni, egyéb esetben
a biztosítótársaság utólag téríti meg a költségeket, amennyiben
azt jogosultnak ítélik meg. Búvároknak, valamint extrém sportot
űzőknek kiegészítő biztosítást ajánlott kötni, ezekről érdeklődjön
az utazási irodákban.
ÉGHAJLAT: Törökország az időjárás szempontjából nagyon
szélsőséges. A fennsíkokon kontinentális éghajlat jellemző, míg
a Földközi-tenger partvidékét forró nyár és enyhe tél jellemzi.
A partvidék mentén a szezon májustól októberig tart, de sokszor
látni novemberben és decemberben is fürdőzőket. A július és augusztus forró és párás, a hőmérséklet napközben meghaladja a
35°C-t. A tél általában nagyon csapadékos.
ÉJSZAKAI ÉLET: A szálloda területén, vagy közvetlen közelében
bárok, klubok és szórakozóhelyek lehetnek. Előfordulhat, hogy az
éjszakai nyugalom különösen a városi szállodák esetében nem zavartalan. Kérjük, vegyék tekintetbe azt is, hogy a szállodák fölött légi
folyosók lehetnek, így gyakran repülőgépek zajával is számolni kell.
FÉNYKÉPEZÉS, VIDEÓZÁS: Tilos videózni vagy fényképezni
imádkozó embert, rendőrt, katonát és katonai létesítményeket,
mecseteket, illetve a vallási tradíciók miatt a nőket sem szabad fotózni. Az iszlám vallás hagyományai szerint nem illik fényképezni az
embereket sem, így ha helyi lakost szeretnének fotózni, mindenképpen kérjék a beleegyezését. A kirándulások során is előfordulhatnak olyan múzeumok, ahol tilos fényképezni és filmezni.
KÖZLEKEDÉS: A turisták által leggyakrabban használt közlekedési eszköz a taxi. Javasoljuk, hogy az utazás megkezdése előtt
alkudják ki a díjat a sofőrrel. A helyi tömegközlekedési eszköz a városok között és a nagyvárosokon belül az ún. dolmus, amely lényegében egy gyakran közlekedő minibusz. A szó jelentése: megtelt.
Dolmussal kedvező áron lehet eljutni az üdülőterületen az egyes
települések között.

A helyi közlekedési morál és vezetési stílus eltér a Magyarországon
megszokottól. Mielőtt autót bérelne, mindenképpen informálódjon a helyi szokásokról. Javasoljuk, hogy bérlés esetén kössön teljes körű casco biztosítást. A legtöbb főút aszfaltozott, jó minőségű
és jól kiépített, ám egyes szakaszok használatáért lehet, hogy fizetni kell. A legmegbízhatóbb autókölcsönző kiválasztásához tájékozódjanak a szállodában, illetve idegenvezetőinknél. A kölcsönzéshez szükség lehet nemzetközi jogosítványra, valamint kiegészítő
biztosításokra.
PÉNZVÁLTÁS: A nagyobb üdülőhelyeken euróval vagy US dollárral is fizethetünk, de az átváltási árfolyam így kedvezőtlen, emiatt ilyenkor kicsivel magasabb árat fizetünk ugyanazért az áruért.
A bankok általában 09:00-12:00 és 13:00-17:00 között tartanak
nyitva. A bankoknál szinte mindenhol találunk bank automatát is.
A pénzváltó irodákban, bankfiókokban és szinte minden szállodai recepción lehet pénzt váltani. A váltókban kapott nyugtákat
javasoljuk megtartani a hazautazásig. Hitelkártyákkal lehet fizetni
a szállodákban és a nagyobb üzletekben.
RUHÁZAT: Főként a nyári szezonban meleg van és erős a napsugárzás, ezért javasoljuk, hogy könnyű nyári ruhákat, napszemüveget, valamint kalapot/sapkát/kendőt a nap ellen mindig vigyenek
magukkal. A napközbeni meleg után a klimatizált helyiségek, a kiránduló- és transzferbuszok, ill. az esték hűvösnek tűnhetnek, így
csomagoljanak hosszú ruhákat, könnyű pulóvert is. A programok
alatt érdemes kényelmes, lapos talpú, strapabíró cipőt, szandált
viselni. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy nyaralásukat muzulmán
országban töltik, emiatt kerüljék a kihívó ruha viselését. Bizonyos
helyekre csak megfelelő öltözetben (fedett vállak és térdek) lehet
belépni. A szállodákban, az egyes éttermekben és étkezéseknél
külön előírások szabályozhatják az öltözéket (uraknál pl. hosszú
nadrág). Kérjük, tájékozódjanak az alkalomhoz illő viseletről a szállodákban és az éttermekben.
STRANDOK: A szállodákhoz tartozó strandot általában a szállodák üzemeltetik, de előfordulhat, hogy nemcsak a szálloda vendégei használják. A klímaváltozások, évszakok és hullámzás hatására
a vízben és a parton moszatok, algák, tengeri növények jelenhetnek meg, melyekre semmilyen ráhatásunk nincsen. Feltétlenül vigyenek magukkal magas faktorszámú napozókrémet, mert az erős
napsugárzás kellemetlenségeket okozhat a nyaralás ideje alatt.
A tengerpartokon Törökországban homok, kavics, kövek, sziklák és
helyenként a vízben lapos sziklák fordulnak elő.
ÜNNEPEK: Január 1. – Újév, április 23. – Függetlenség napja és
gyermeknap, május 1. – A munka ünnepe, május 19. – Atatürk napja és sportnap, augusztus 30. – A győzelem napja, június 6. – július
5. – Ramadan, október 29. – Köztársaság napja, szeptember 12.-15.
– Áldozati ünnep. A vallási ünnepek az iszlám naptárt követik.
VÍZ: Tekintettel az éghajlatra, a víz nagyon értékes és takarékoskodni kell vele. A csapvíz tiszta, mivel azonban más a bakteriális flóra összetétele, nem ajánljuk a fogyasztását. Ne igyon a források és
patakok vizéből! Szintén legyen óvatos a nyilvános helyeken árult,
feltehetőleg csapvízből készült italok fogyasztásakor (pl. limonádé)! Kizárólag élelmiszerboltban és vendéglátóhelyen kapható palackozott vizet, ill. ásványvizet fogyasszon!

Figyelem!
Kérjük, tanulmányozzák át Törökországról készült tájékoztatóinkat, mely információk rendkívül fontosak ahhoz, hogy az Önök nyaralása zavartalan legyen. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ezen katalógus bevezető oldalain és a „Tudnivalók A-Z” cím alatt található információk az utazási
szerződés részét képezik.
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ALANYA – Antalyától kb. 130-140 km-re keletre, kb. három órás transzferidőre fekszik. A Taurus-hegység öleli körbe Alanya városát, amely méltán
népszerű nyaralóhely. A középkorban épült erődből nagyon szép kilátás
nyílik a városra. A Vörös Torony, a kikötő, a Damlatas-barlang valamint az
óváros a maga hangulatos üzleteivel, éttermeivel, vendéglőivel feledhetetlen élményt nyújt az idelátogatóknak. Sok legenda kering a város történelméről. Az egyik szerint Alanyát Marcus Antonius adományozta szerelmének,
Kleopátrának. A történet szerint Kleopátra és Marcus itt töltötték mézesheteiket. Alanya és térsége napjainkban az egyik legkedveltebb üdülőterület,
a híres Kleopatra Beach pedig a régió egyik leghosszabb homokos/aprókavicsos partszakasza. Alanya régióban található települések a reptértől
távolodva: Okurcalar, Avsallar, Turkler, Konakli, Kleopátra Beach, Obaköy,
Mahmutlar.
ANTALYA – A Török Riviéra legnagyobb városa, melyet vízesései és építészeti műemlékei is ismertté tesznek. A város egyik híres, az ókorból származó látványossága a Hadrianus kapu, mely Kr. e. 130-ban épült. A települést a Taurus lenyűgöző hegyvonulatai ölelik körül. A város peremén fekvő
magasabb szállodák ablakaiból gyönyörű kilátás nyílik a mélykék tengerre.
Az óváros oszmán házai között, a bazárban és a kikötőben barangolva izgalmas napot tölthetünk el. Innen kb. 12 km-re keleti irányban találjuk Törökország egyik legszebb homokos tengerpartját, Lara Beach-et. A várostól
nyugatra Konyaalti gondozott, kristálytiszta vizű kavicsos strandja vonzza a
napsütés szerelemeseit. Északra, a hegyek felé indulva, Törökország igazi
arcával találkozhatunk: a Düden és Kursunlu nevű vízesésekkel és lenyűgöző természeti tájjal. Érdemes egy kirándulást tenni az ókori településekre,
Aspendosba és Pergébe, vagy a várostól kb. 50 km-re található síparadicsomba, Sakhkentbe, ahol akár április közepéig is lehet síelni.
BELEK – A beleki turisztikai régió a gyönyörű türkizkék tenger látványával, aranyszínű strandokkal, zöld fenyvesekkel és golfpályákkal csalogatja
a látogatókat. Igényes szállodák sora épült fel a széles, homokos/kavicsos,
lassan mélyülő part mentén. A nagy, gondozott kertekkel kialakított szállodák többsége belesimul az eredeti fenyvesekkel borított tájba. A luxus
Belek jelképévé vált. A régióban közkedveltek a vízi sportok. Bevásárlásra a
mintegy 5 km-re lévő Kadriye nevű kis városkában is lehetőség van. A festői
szépségű Belek ideális a gyermekes családok, a pihenésre vágyók, valamint
az amatőr sportolók számára. Az egzotikus hangulat, az aranyszínű homo-

kos tengerpart és a türkizkék tenger közelsége, a zöldellő fenyvesek
és a golfpályák minden bizonnyal segítenek kipihenni és elfelejteni a
mindennapok problémáit.
KEMER – Kemer a repülőtértől kb. 50 km-re helyezkedik el. A térség
páratlan szépségét az őt körülölelő Taurus hegységnek köszönheti. A
város szívében található egy kis kikötő, melynél a kirándulásról visszatérő hajók állnak meg. A kikötő környékén számos bár, étterem és üzlet
található. Kemer egy csodálatosan tiszta vizű, kavicsos tengerparton
fekszik. A szállodák a városban, illetve a környező településeken (mint
Kiziltepe, Göynük, Beldibi, Camyuva vagy Tekirova), nagyrészt közvetlenül a parton helyezkednek el. A fenyvesekkel körülvett nyaralóhelyek
természeti szépsége páratlan, a szállodákat úgy alakították ki, hogy
harmóniában legyenek a természettel. A környék nevezetességei közé
tartoznak Phaselis ókori városának romjai, valamint Olympos, a híres
lykiai város, amely csodálatos tengerpartjáról, az érintetlen természetről valamint ókori romjairól (fürdő, szentélyek, római színház és temető)
híres. Olympostól északra, Ciraliban található a világhírű Yanartas hegy,
melyet „Lángoló Szikla”-ként ismerhetünk, ahol egy különleges természeti képződmény hatására soha nem alszik ki a tűz. Kemer régióban
található települések a reptértől távolodva: Göynük, Kemer belvárosa,
Camyuva, Tekirova.
SIDE – Antalyától mintegy 70 km-re keletre található ez a turisták által szintén nagyon kedvelt üdülőhely. A csodákkal teli városkát narancsültetvények
és gyapotmezők veszik körül. A város neve az anatóliai gránátalma szóból
ered. Side híres gazdag történelméről, hiszen a várost már az antik korban
ismerték, ekkor forgalmas kikötő volt, melyet kalózok látogattak. A mai Side
utcáin sétálva, letűnt korok számtalan érdekes emlékével találkozhatunk és
betekintést nyerhetünk a kicsi, hangulatos városka életébe. Találhatunk itt
üzleteket, ahol a helyi kézművesek portékáit vásárolhatjuk meg. Közvetlenül a tengerparton számos bár, étterem és kávézó található, gyönyörű
strandjaira csodás kertekkel rendelkező szállodák települtek. Esténként a
tenger hullámai elevenítik meg a régmúltat, ahogy antik műemlékek lábánál törnek meg és hangjuk odavész a város szűk utcácskáiban. Sidétől
csupán néhány kilométerre található a festői Manavgat vízesés. Side régióban található települések a reptértől távolodva: Colakli, Kumköy, Antik Side,
Sorgun, Titreyengöl, Kizilagac, Kizilot.

Antalya

Alanya

Belek

Török Riviéra - Információk

Információk az üdülőhelyekről

Kemer

Side

Tisztelt Utasaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a katalógusban szereplő összes információ a katalóguskészítés időpontjában, azaz 2015. októberében érvényes állapotnak felel meg. A katalógusban lévő képek illusztrációk. Az árakat, a repülési információkat, a minimális utaslétszámot weboldalunkon és a
foglalási rendszerünkben hozzuk nyilvánosságra. A Sun & Fun Holidays a fenti időpontot követően bevezetett esetleges változtatásokért nem
vállal felelősséget, de igyekszik ezekről weboldalán folyamatosan aktuális tájékoztatást adni.
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Fakultatív kirándulások – Törö Riviéra
Demre-Myra-Kekova kirándulás
Összekapcsoljuk a páratlan szépségű ókori romok megtekintését napozással és hajózással
az elsüllyedt kekovai romok között. A hajózás során megtekintjük a nekropolisz szarkofágjait, az ókori romokat a víz alatt és felett. A lükiai temetkezés legkülönlegesebb emlékeit, a
sziklasírokat és egy ókori színházat Myrában, a mai Demre városa mellett nézzük meg. Ebben
a városkában élt Szt. Miklós is, aki a gyermekek védőszentjeként Mikulás néven vonult be
a köztudatba. Bazilikájának romjai a városka szívében találhatók.

Pamukkale-Hierapolis
(egy napos)
Egész napos kirándulás az évezredek alatt
formált Pamukkale-“gyapotvárhoz”, mely
Törökország szimbóluma és egyike a világ természeti csodáinak. Közvetlenül felette magasodik Hierapilos szent városa.
A program során megismerhetik “Kleopatra
fürdőjét”, mely a világszép királynő szépségének forrása a legendák szerint.

Törökfürdő (hammam)

Sepadere-kanyon

Feltétlenül ajánljuk, hogy a nyaralás megkezdésekor látogassanak meg egy hammamot. Így testük mielőbb megszabadulhat az elhalt hámrétegtől, lelkük pedig az
egész éves fáradtságtól, stressztől – ezzel
is elősegítve a tökéletes nyári relaxációt.
A törökfürdő felejthetetlen élmény, felfrissíti a testet és a lelket. Szaunázás után a
kezelés a márvány teremben zajlik, tetőtől
talpig alapos szappanozás, testradírozás,
ledörzsölés tartozik a kezeléshez, majd
végül ezt követi egy lazító masszázs. Utána átkísérik Önöket egy pihenő terembe,
ahol teát kínálnak fel (ez külön fizetendő).
A program végén megújultan, kipihenve
térnek vissza a hotelbe.

Sokszínű, egész napos program, mely során a Taurus-hegységben található kanyont
lesz lehetőségünk megtekinteni. A szállodából való transzfer után egy cabrio-buszra
szállunk, mellyel útközben meglátogatunk
egy banánültetvényt, ezután a szerpentineken felkapaszkodva elérünk a Seppaderekanyonhoz. Itt fából készült hidakról tekinthetjük meg a szurdokot, ahol még fürdésre
is lehetőség van a hűsítő vízben. A visszaúton az első megállónál megebédelünk,
majd tovább indulunk egy selyemkészítő
műhelybe, aztán pedig egy vízi malomba
egy kis falucskában, ahol egy kis mecsetbe is betekintést nyerhetünk. Transzfer a
szállodába a délutáni órákban. A program
során az ebéd elfogyasztása benne van az
árban.

Zöld-kanyon
Az egész napos, kikapcsolódást nyújtó
program során megcsodálhatjuk a festői,
türkiz-zöld kanyont, lehetőség nyílik fürdőzésre a nap folyamán, illetve egy ebédet fogyaszthatunk el egy gyönyörű panorámájú
étterem teraszán. A túra során behajózhatjuk a tó legszebb részeit, többek között a
kis-kanyont és a nagy-kanyont is megtekinthetjük.
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Manavgat-i hajókirándulás és vásárlás Delfin show
Ez a program igazán felejthetetlen élmény jelent kicsiknek és
nagyoknak egyaránt! Lehetőség nyílik arra, hogy megtekinthessük ezeknek az okos állatoknak a bemutatóját, ahogy játszanak a vízben, vagy épp labdákkal, karikákkal ügyeskednek.
A delfinúszás és fotó készítése térítés ellenében lehetséges!

Kappadókia repülővel

Antalya shopping túra városnézéssel

Az UNESCO természeti és történelmi örökségeinek sorába tartozik
Kappadókia. A természet erői formálták a vulkáni talajt, melyből
tündérkéményeket és más káprázatos képződményeket alakítottak
ki. Érkezés a kayseri repülőtérre, majd megtekintjük Kaymakli földalatti városát, a galambok völgyét és a pasa szőlőjét, ahol oszlopos
Szent Simeon remeteségét töltötte. Látogatás a göremei szabadtéri
nemzeti múzeumba, a három szépség sziklához és végül a program
zárásaként megtekinthetik a kerengő dervisek műsorát.

A túra résztvevőit a régió központi városának szívébe kalauzoljuk, ahol megismerkedhetnek a helyi kultúrával, mely tökéletes
elegyet alkot a természettel. A program során meglátogatjuk
a Düden-vízesést, vásárolgatunk az óvárosban (bőrüzlet, ékszerüzlet). Ezután elsétálunk a kikötőbe, ahol hangulatos kávézók, éttermek és bárok találhatóak. Szabadprogram keretében
lehetőség nyílik egy török mecset megtekintésére.

Taurus Trophy
Egy különleges program természeti és kulturális örökségekkel. Helyszínünk a festői szépségű Köprülü Nemzeti Park, ahol zárt terepjárókkal közlekedünk, amit a vendégek vezethetnek (a jogosítványt fel kell mutatni).
A nap folyamán a hegyek között az erdőben többek között ellátogatunk
egy 500 méter mélységű kanyonhoz, majd a jeepekkel Selge kis falucskájába megyünk fel közel 1100 méter magasságba, mely az ókorban jelentős város volt. Itt a római időkből fennmaradt színházat tekintjük meg.
Beskonak faluban van a bázisunk, ez a kiinduló és az érkezési pont, ahol
a folyó partján egy kellemes piknikező helyen fogyasztjuk el az ebédünket.

Általános információ a kirándulásokról
A fakultatív programokat törökországi partnerünk szervezi és bonyolítja, őket illeti minden felelősség, a Sun & Fun Holidays csupán közvetítői
szerepet vállal a kirándulásokkal kapcsolatban. A kirándulások aktuális programjáról, a kirándulásokon való részvétel feltételeiről, az árakról és arról, hogy melyik kirándulás melyik régióból indul, a helyszínre érkezéskor a helyi képviselő ad tájékoztatást. A gyakorlat szerint az
indulás előtti napon lemondott utazások esetében csak orvosi igazolás bemutatásával igényelhető visszatérítés a befizetett részvételi díjból.
Magyar nyelvű idegenvezetést a kirándulásokon csak megfelelő létszámú jelentkező esetén tudnak biztosítani. A minimum létszám kirándulásonként változik, erről minden esetben a helyi képviselő a helyszínen ad tájékoztatást. Javasoljuk, ha kirándulni mennek, a kirándulási
szelvény segítségével a kirándulás előtti nap délutánján rendeljék meg az ébresztést, a másnap reggeli hideg csomagot és a késői vacsorát
– amennyiben erre szükség van.
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Török Riviéra - Információk

A program mecsetlátogatással és a manavgati vízesés megtekintésével kezdődik, majd egy nyugodt és kellemes programon vehetnek részt az utasok, lehajózva a folyó deltájáig. Itt lehetőség
nyílik fürdeni a tengerben vagy a folyóban – ahogy tetszik. A viszszahajókázás után lehetőség nyílik egy textiláruházban a vásárlásra.
A hajón az ebéd elfogyasztása benne van az árban!

FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 30
km-re, vásárlási lehetőségektől kb. 1 km-re, közvetlenül a homokos/kavicsos tengerparton. A tengerpart kiépített, a tengerbe csak a félkör alakú
stégről lehet bejutni.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2010-ben megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby
bár, átrium bár, snack bár, stég bár, diszkó bár, vitamin bár, irish pub) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi
csúszdák. A napernyők, napágyak és a strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében internet kávézó, fodrászat, orvosi ellátás, mosoda, üzletek, szobaszerviz,
autóbérlés, konferenciaterem. A szálloda előtt autóút található.
SZOBÁK: A szálloda 598 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A szállodában
standard és családi dublex típusú szobák foglalhatóak. A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban), telefon,
televízió, széf (térítésmentesen), minibár (üdítők, víz
és sör térítésmentesen naponta töltve), wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában kád, WC, hajszárító található. A standard
szobák alapterülete kb. 26–36 m2. A családi dublex
szobák kétlégterűek, felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval, alapterületük kb. 65–75 m2.
Mozgáskorlátozottak számára speciálisan kialakított
szoba igényelhető.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, frissen facsart narancslé (reggeli
alatt), délután snackek, délutáni tea, kávé, sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban), éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok, néhány import
ital, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok,
prémium kategóriájú italok, a frissen facsart gyümölcslevek, valamint az a’la carte éttermek és a
vitamin bár szolgáltatásai térítés ellenében állnak
rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: animációs programok, esti show műsorok, mozi, darts, teniszpálya, teniszfelszerelés,
fitneszterem, asztalitenisz. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszpálya világítás,
biliárd, bowling, számítógépes játékok, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes wellness szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, gőzfürdő, szauna.
Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
masszázs, peeling, SPA-központ, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, minidiszkó, gyerekmozi, gyermekmenü várja. Az étteremben etetőszék igényelhető.
Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.
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Granada Luxury Resort
Spa & Thalasso
Alanya/Okurcalar

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

A jó minőségű szállodát színvonalas
szolgáltatásai miatt elsősorban pároknak,
fiataloknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Alanya/Okurcalar

♦ Prestige ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

Jó minőségű szálloda, melyet az igazi luxust
kedvelő utasainknak ajánlunk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Alanya

Botanik
Platinum

FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya és Side belvárosától kb. 32 – 32 km-re, közvetlenül a homokos/kavicsos/köves tengerparton, melyet egy
botanikus kerten át közelíthetünk meg.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014-ben megnyílt, Delphin Botanik mellett lévő szállodában
központi étterem, a’la carte éttermek (mexikói,
olasz, görög, francia, távol-keleti – előzetes
foglalás szükséges), bárok (lobby, snack, vitamin, tengerparti, diszkó bár) és diszkó várja a
vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
vízi csúszdák, gyermekmedence. A napernyők,
napágyak, matracok és strandtörölközők a
medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak.
A lobbyban wireless internetezési lehetőség
térítésmentesen. Térítés ellenében üzletek, orvosi ellátás, mosoda, internet kávézó.
SZOBÁK: A szálloda 447 szobával rendelkezik, melyek egy főépületben helyezkednek el.
A legtöbb szobához erkély tartozik. Standard és
családi szobák foglalhatóak, a standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), telefon, televízió, széf
(térítésmentesen), minibár (víz, sör naponta töltve
térítésmentesen), wireless internetezési lehetőség
(térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC,
hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 31 m2. A családi szobák kétlégterűek, ajtóval
elválasztottak, alapterületük kb. 43 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-02:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben, késői reggeli, délutáni snackek,
délutáni tea, kávé, sütemény, frissen facsart gyümölcslevek a vitamin bárban, fagylalt (meghatározott időszakban), késői vacsora. Tartózkodás alatt
egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az
a’la carte éttermekben, azonban előzetes foglalás
szükséges. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos
és alkoholmentes italok, prémium italok térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, teniszpálya, asztalitenisz,
strandröplabda, darts, kenu, szörf (engedély szükséges), aerobik, vízi aerobik, vízilabda, step aerobik, animációs programok, esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
vízi sportok, teniszoktatás, teniszfelszerelés, biliárd, bowling, számítógépes játékok.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, szauna, törökfürdő, gőzfürdő. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
masszázs, peeling, jakuzzi, fodrászat.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, gyermekmedence, luna park, gyermekbüfé,
játszótér várja.
A szálloda egyes szolgáltatásai a Delphin Botanik szállodában vehetőek igénybe, illetve néhány szállodai szolgáltatást a Delphin Botanik
utasai is igénybe vehetnek a szállodában.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 110 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb.
12 km-re, Konakli városában, közvetlenül a
homokos-kavicsos-sziklás tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014 májusában
megnyílt szállodában központi étterem, tengerparti étterem, a’la carte éttermek (olasz, hal, mexikói – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby,
tengerparti, medence, diszkó bár) és diszkó várják
a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedence, vízi csúszdák. A napernyők,
napágyak, strandtörölközők térítésmentesen állnak
rendelkezésre a medencénél és a tengerparton.
A szórakozásról animációs és sport programok, esti
show műsorok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés
ellenében mosoda, üzletek, szobaszerviz, orvosi
ellátás, wellness szolgáltatások, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 438 szobával rendelkezik,
melyek legtöbbjéhez erkély tartozik. Economy,
standard oldalról tengerre néző és családi szobák foglalhatóak.Az economy szobák kertre nézőek, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval. A standard szobák oldalról tengerre
nézőek, felszereltségük: egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, széf (térítésmentesen), telefon, minibár (vízzel és gyümölcslével
naponta töltve térítésmentesen), vízforraló. A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található.
A standard szobák alapterülete kb. 29 m2. A családi szobák kertre, medencére vagy oldalról tengerre nézőek és kétszobásak, tolóajtóval vagy normál
ajtóval elválasztottak, alapterületük kb. 37-54 m2,
további felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 07:0002:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
főétteremben svédasztalos rendszerben, délutáni snackek, délutáni kávé, tea, sütemények, friss
gyümölcsök, fagylalt (meghatározott időszakban),
éjjeli snackek. A főétkezéseknél és a bárokban
a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, valamint
néhány import ital és a tea, kávé térítésmentesen
fogyaszthatók. Tartózkodás alatt egy alkalommal
térítésmentesen lehet étkezni az a’la carte éttermekben, azonban előzetes foglalás szükséges. Bizonyos import italok, prémium kategóriájú italok,
az a’la carte éttermek szolgáltatásai és fogyasztás
a diszkó bárban térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, darts, táncórák, boccia,
aerobik, minifoci, vízilabda, asztalitenisz, strandröplabda, animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás
szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, szauna, törökfürdő. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling, fodrászat.
GYERMEKEKNEK:
A kicsiket miniklub, minidiszkó, gyermekmedence,
gyermekmenü és vízi csúszdák várják. Az étteremben etetőszék igényelhető. Gyermekfelügyelet és
babakocsi térítés ellenében igényelhető.
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Quattro Beach
Resort & Spa
Alanya/Konakli

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

A jó minőségű szállodát pároknak és pihenni
vágyóknak egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Alanya/Mahmutlar

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• vízi csúszdák

A hosszabb transzferidővel elérhető,
újonnan nyíló szállodát elsősorban
fiataloknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

illusztráció

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Alanya

Lumos Deluxe
Resort Hotel & Spa

FEKVÉSE: A szálloda kb. 130 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb.
10 km-re, Mahmutlar központjától pedig kb.
3 km-re. A homokos/kavicsos/köves tengerparttól kb. 100 m-re található. A parton és a
tengerben helyenként lapos sziklák lehetnek.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2016-ban nyíló szállodában központi étterem, a’la carte étterem
(kínai, hal – előzetes foglalás szükséges), bárok
(lobby, medence, lounge, tengerparti, vitamin,
amfiteátrum bár) és diszkó várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napágyak, napernyők, strandtörölközők a medencénél és a tengerparton
térítésmentesen állnak rendelkezésre. A strandtörölközők cseréje térítés ellenében lehetséges.
A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. Térítés ellenében
szobaszerviz, mosoda, üzletek, autóbérlés, orvosi
ellátás, wellness szolgáltatások, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 330 szobával rendelkezik, melyek egy ötemeletes főépületben találhatóak.
Standard, deluxe szobák és családi lumos suite-ok
foglalhatók. A legtöbb szobához erkély tartozik.
A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár
(vízzel naponta töltve térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség, wireless internetezési lehetőség
(térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád,
WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 25-33 m2. A deluxe szobák alapterülete kb.
33 m2, jakuzzival rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A családi
lumos suite-ok kétlégterűek, egy fürdőszobával rendelkeznek, alapterületük kb. 60 m2, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délután snackek, fagylalt (meghatározott időszakban), délutáni tea, kávé, sütemény, éjjeli snack.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, valamint néhány import
ital térítésmentesen fogyaszthatók. Tartózkodás
alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az egyik a’la carte étteremben, azonban előzetes foglalás szükséges. Bizonyos import alkoholos
és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek, valamint az a’la carte étterem szolgáltatásai és fogyasztás a vitamin bárban és a sisha
kávézóban térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, darts, strandröplabda,
teniszpálya, kosárlabda, boccia, fitneszterem, vízi
aerobik, animációs programok, esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
teniszpálya világítás, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, szauna, jakuzzi. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó és gyermekmedence várja. Térítés ellenében
gyermekfelügyelet igényelhető.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya központjától kb. 20
km-re, kb. 50 m-re saját, a homokos-aprókavicsos
tengerpartjától, melyet egy alagúton át lehet
megközelíteni.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2006-ban megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, olasz, kínai, halas, mexikói – előzetes
foglalás szükséges), bárok (lobby bár, snack bár,
medence bár, tengerparti bár, diszkó bár, villa bár,
amfiteátrum bár) és diszkó várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, aquapark. A napernyők, napágyak, matracok,
strandtörölközők a medencénél és a tengerparton
térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról amfiteátrum, animációs és sport programok
gondoskodnak. Térítés ellenében szobaszerviz,
orvosi ellátás, internet kávézó, üzletek, konferenciaterem, mosoda.
SZOBÁK: A szállodának 748 szobája van, melyek a
9 emeletes főépületben és villaépületekben találhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: központi légkondicionáló
(meghatározott időpontokban), televízió, telefon,
széf (térítésmentesen), minibár (ásványvíz naponta
töltve térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/
kád, WC, hajszárító található. A szobák alapterülete kb. 33 m2. A családi dublex szobák kétszintesek, ajtóval elválasztottak, alapterületük kb. 39 m2,
a felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
A családi dublex suite szobák kétszintesek, ajtóval
elválasztottak, két fürdőszobával rendelkeznek, alapterületük kb. 59 m2, a felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval. A villa szobák kétszobásak,
ajtóval elválasztottak, privát napozóterasszal és medencekapcsolattal rendelkeznek, alapterületük kb.
40 m2, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, amely 07:0002:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délutáni snack, tea, kávé, sütemény, fagylalt
(meghatározott időszakokban), éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, valamint néhány import ital és a kávé,
tea térítésmentesen fogyaszthatók. Tartózkodás
alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni
egy a’la carte étteremben, azonban előzetes foglalás szükséges. Bizonyos import italok, a frissen facsart gyümölcslevek, valamint az a’la carte éttermek
szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, strandröplabda, minigolf,
fitneszterem, aerobik, teniszpálya, animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében
vehetőek igénybe: bowling, teniszfelszerelés, teniszpálya világítás, játékterem, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, jakuzzi, szauna, gőzfürdő.
Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint szépségszalon, wellness központ, peeling,
masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, luna park, aquapark, gyermekmenü és
játszótér várja.
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Long Beach
Resort & Spa
Alanya/Avsallar

illusztráció

♦ Family ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• aquapark
• luna park

A szállodát elsősorban családoknak,
pároknak ajánljuk. Magyar utasok körében
kedvelt szálloda.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Alanya/Okurcalar

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

A várostól távolabb fekvő szállodát
családoknak és pihenni vágyóknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Alanya

Saphir
Resort & Spa

FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb.
33 km-re, közvetlenül a homokos/kavicsos/köves tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2008-ban megnyílt szállodában központi étterem, a’la carte
éttermek (olasz, távol-keleti – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby, medence, disco,
snack, étterem, tengerparti bár) és diszkó várja
a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedence, vízi csúszdák. A napernyők,
napágyak, matracok és a strandtörölközők a
medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról amfiteátrum, animációs és sport programok gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési
lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében
internet kávézó, wellness szolgáltatások, orvosi ellátás, mosoda, üzletek, pénzváltó, fodrászat, szobaszerviz, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 333 szobával rendelkezik, economy, standard és összenyitható családi szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély
tartozik. A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakban
működik), telefon, televízió, széf (térítésmentesen),
minibár (üdítők és víz érkezéskor, további napokon vízzel töltve térítésmentesen), wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található.
A standard szobák alapterülete kb. 27 m2. A családi szobák 2 szobából állnak és ajtóval elválasztottak, alapterületük kb. 35 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobáéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-02:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé, sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban), éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Tartózkodás alatt egy
alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az egyik
a'la carte étteremben, azonban előzetes foglalás
szükséges. Az import alkoholos és alkoholmentes
italok, prémium kategóriájú italok, a frissen facsart
gyümölcslevek valamint az a’la carte éttermek
szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts, strandröplabda, teniszpálya, teniszfelszerelés, kosárlabda, fitneszterem, asztalitenisz, animációs programok, esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
teniszpálya világítás, teniszoktatás, lovaglás, biliárd, búvárkodás, vízi sportok.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, gőzfürdő, szauna. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
masszázs, szépségszalon, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér, gyermekmenü, gyermek
mozi várja. Rácsos kiságy, etetőszék az étteremben igényelhető. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 110 km-re található Antalya repülőterétől, Alanyától kb. 16 km-re,
Konakli központjától 2 km-re, kb. 50 m-re a homokos-kavicsos tengerparttól, melyet egy alagúton
keresztül lehet megközelíteni.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: Az 2012-ben megnyílt szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (hal, török – előzetes foglalás szükséges),
bárok (lobby bár, snack bár, medence bár, tengerparti bár, diszkó bár) diszkó várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, aquapark. A medencénél és a tengerparton a
napernyők, napágyak és strandtörölközők térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében szobaszerviz, mosoda, konferenciaterem, orvosi ellátás.
SZOBÁK: A szállodának összesen 302 szobája
van. A szállodában standard és családi szobák
foglalhatók. A legtöbb szobához erkély tartozik.
A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítés ellenében), minibár (víz térítésmentesen az érkezés
napján). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb.
27 m2. A családi szobák kétszobásak, ajtóval elválasztottak, alapterületük kb. 30 m2, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24.00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé és sütemény, valamint éjjeli leves. Tartózkodás alatt egy
alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az egyik
a’la carte étteremben, azonban előzetes foglalás szükséges. A bárokban és a főétkezéseknél a
helyi alkoholos és alkoholmentes italok, fagylalt
(meghatározott időszakban) térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium italok, a frissen facsart
gyümölcslevek, török kávé, fogyasztás a diszkó és
a vitamin bárban térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, asztalitenisz (előzetes
foglalás szükséges), animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek
rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence és vízi csúszdák várják. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető.

Kahya Resort
Aqua & Spa
Alanya/Turkler

illusztráció

♦ Young ♦

♦ Family ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• aquapark

Változatos szolgáltatásai miatt a szállodát
minden kedves utasunk figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Alanya/Konakli

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• vízi csúszdák
• luna park

A szállodát szolgáltatásai miatt a pihenni
vágyóknak ajánljuk.

Török Riviéra - Alanya

Beach Club
Doganay

FEKVÉSE: A szálloda kb. 110 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától
kb. 7 km-re, Konakli központjától kb. 4 km-re.
A szálloda saját homokos/kavicsos tengerparttal rendelkezik, melyet egy aluljárón át lehet
megközelíteni.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A két épületből álló szállodában központi étterem, a’la
carte éttermek (török, olasz, hal – előzetes foglalás szükséges) és bárok (tengerparti bár, medence bár, lobby bár, diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, vízi csúszdák. A napágyak, napernyők térítésmentesen,
a strandtörölközők térítés ellenében állnak
rendelkezésre. A szórakozásról amfiteátrum,
animációs és sport programok gondoskodnak.
Térítés ellenében fodrászat, üzletek, orvosi
ellátás, mosoda, internet kávézó, autóbérlés,
konferenciaterem, szobaszerviz.
SZOBÁK: A szálloda 375 szobával rendelkezik, melyek két épületben helyezkednek el.
A legtöbb szobához erkély tartozik. Standard és
családi szobák foglalhatók. A standard szobák
felszereltsége: légkondicionáló, televízió, telefon,
széf (térítésmenetesen), minibár (üdítők és víz térítésmentesen naponta töltve). A fürdőszobában
kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található. Alapterületük kb. 26 m2. A családi szobák két szobásak, a
szobákat egy vékony fal választja el és egy tolóajtó,
a második szobában a pótágy emeletes ágy vagy
kanapé, alapterületük kb. 40 m2, további felszereltségük azonos a standard szobáéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 07:0003:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé
és sütemény. Éjjeli snack 00:00-00:06:00-ig fogyasztható az egyik étteremben. A bárokban és a
főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok, valamint néhány import ital térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import alkoholos és
alkoholmentes italok, prémium italok, a frissen facsart gyümölcslevek és az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, fitneszterem, darts, teniszpálya, focipálya, kosárlabda, strandröplabda,
animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd,
vízi sportok a tengerparton, pályavilágítás.
WELLNESS: Térítésmentesen igénybe vehetők a
következő szolgáltatások: törökfürdő, szauna, belső medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, luna
park, minidiszkó, gyermekmedence és játszótér
várja.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 120 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 14
km-re, kb. 500 m-re Konakli városrész központjától
és kb. 50 m-re a saját, homokos/aprókavicsos tengerpartjától, melyet egy út választ el a szállodától.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2013-ban megnyílt szállodában központi étterem, a’la carte
éttermek (olasz, hal étterem – előzetes foglalás szükséges), bárok (medence bár, lobby bár,
kerti bár, tengerparti bár, diszkó bár) és diszkó várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, vízi csúszdák.
A napernyők, napágyak a medencénél és a tengerparton térítésmentesen, a strandtörölközők
térítés ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési lehetőség
térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás,
mosoda, üzletek, internet kávézó, fodrászat, autóbérlés, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 188 szobával rendelkezik,
melyek a főépületben találhatók. Tájra és tengerre néző standard szobák foglalhatóak. A legtöbb
szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió,
minibár (naponta töltve vízzel és üdítővel térítésmentesen), széf (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC és hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni
snack, délutáni kávé, tea és sütemény. A bárokban
és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók.
Az import alkoholos és alkoholmentes italok, valamint frissen facsart gyümölcslevek, az a’la carte
éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak
rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, vízi aerobik, asztalitenisz,
strandröplabda, darts, fitneszterem, boccia, animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd,
vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint törökfürdő, szauna, gőzfürdő,
masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér,
gyermekmedence és vízi csúszda várja.

Royal Garden
Select
Alanya/Konakli

illusztráció

♦ Family ♦

♦ Young ♦

A szálloda egyes szolgáltatásai az azonos területen fekvő Royal Garden Suite-ban vehetőek
igénybe.

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszdák

A szállodát fiatalok és családok figyelmébe
egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

26

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Alanya/Konakli

♦ Young ♦

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszdák

A szállodát fiatalok és családok figyelmébe
egyaránt ajánljuk.

Török Riviéra - Alanya

Royal Garden
Suite

FEKVÉSE: A szálloda kb. 120 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától
kb. 14 km-re, kb. 500 m-re Konakli városrész
központjától és kb. 50 m-re a saját, homokos/
aprókavicsos tengerpartjától, melyet egy út
választ el a szállodától.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte étterem (előzetes foglalás szükséges), bárok (medence bár, lobby bár,
kerti bár, tengerparti bár) várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napernyők, napágyak
a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban
térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, üzletek, internet kávézó, fodrászat, autóbérlés, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 230 szobával rendelkezik, melyek a fő- vagy a melléképületben
találhatók. Standard, családi és suite szobák
foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik.
A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió, minibár (naponta töltve egy
üveg vízzel térítésmentesen), széf (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC található.
A családi szobák a melléképületben találhatóak,
egy hálószobával és egy nappali résszel rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval. A suite szobák egy hálószobával és egy nappali résszel rendelkeznek, további
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni
snack, délutáni kávé, tea és sütemény. A bárokban
és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók.
Az import alkoholos és alkoholmentes italok, valamint frissen facsart gyümölcslevek, az a’la carte
étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, vízi aerobik, asztalitenisz, mini
foci, strandröplabda, darts, fitneszterem, boccia,
animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd,
vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint törökfürdő, szauna, masszázs,
peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minimozi,
gyermekmedence és vízi csúszda várja.
A szálloda egyes szolgáltatásai az azonos területen fekvő Royal Garden Select-ben vehetőek
igénybe.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Club Dem
Spa & Resort Hotel
Alanya/Konakli

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

Az üdülőfalut családoknak és
pihenni vágyóknak egyaránt
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 110 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 12 km-re, Konakli központjától kb.
3 km-re, közvetlenül a homokos-kavicsos-sziklás tengerparton.
A tengerparthoz stég is tartozik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, tengerparti étterem, a’la carte éttermek (előzetes foglalás szükséges),
bárok (étterem bár, tengerparti bár, aqua bár) várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedencék, vízi csúszdák.
A napágyak, napernyők, strandtörölközők térítésmentesen állnak
rendelkezésre a medencénél és a tengerparton. A szórakozásról
animációs és sport programok, esti show műsorok gondoskodnak.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében szobaszerviz, üzletek, orvosi ellátás, mosoda, wellness szolgáltatások, autóbérlés.
SZOBÁK: A szálloda 264 szobával rendelkezik. A legtöbb szobához erkély tartozik. Standard és családi szobák foglalhatóak. A főépületi standard szobák kertre nézőek, felszereltségük: egyénileg
szabályozható légkondicionáló, televízió, széf (térítésmentesen),

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Alanya

♦ Family ♦

telefon, minibár (érkezéskor egy üveg vízzel feltöltve), vízforraló.
Wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító. Alapterületük kb. 27 m2. A standard
r.o.h. szobák a melléképületekben helyezkednek el, kertre néznek,
alapterületük kb. 25 m2, felszereltségük megegyezik a főépületi
standard szobákéval. A családi r.o.h. szobák a főépületben és a
melléképületekben is lehetnek, alapterületük kb. 37-41 m2, tolóajtóval elválasztottak vagy kétlégterűek, további felszereltségük
megegyezik a főépületi standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-24:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd,
vacsora a főétteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli,
délutáni snackek, délutáni kávé, tea, sütemények, fagylalt (meghatározott időszakban), késő esti snackek. A főétkezéseknél és
a bárokban a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé
térítésmentesen fogyaszthatók. Tartózkodás alatt egy alkalommal
térítésmentesen lehet étkezni valamelyik a’la carte étteremben,

illusztráció

azonban előzetes foglalás szükséges. Az import italok, prémium
kategóriájú italok, az a’la carte éttermek szolgáltatásai és éjfél után
fogyasztás a tengerparti bárban térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, darts, strandröplabda, minifoci, vízilabda, animációs
programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
minigolf, teniszpálya, kosárlabda, számítógépes játékok.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint szauna, gőzfürdő, törökfürdő, masszázs, peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, gyermekmedence, játszótér, gyermekmenü és vízi csúszdák várják.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 85 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától
kb. 35 km-re, Okurcalar központjától kb. 5 km-re,
közvetlenül a homokos/kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2005-ben épült és a
2015-ben felújított szállodában központi étterem,
a’la carte éttermek (olasz, török), bárok (lobby bár,
medence bár, service bár, diszkó bár) és diszkó
várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napágyak,
napernyők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen, a strandtörölközők letét ellenében
vehetőek igénybe. A szórakozásról soft animációs
és sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében internetezési lehetőség, üzletek, mosoda,
orvosi ellátás, széf, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodában 247 szoba található.
Standard szobák és emeletes ágyas családi szobák
foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik.
A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló,
telefon, televízió, széf (térítés ellenében), minibár
(térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/
kád, WC, hajszárító található. Az emeletes ágyas
családi szobákban a pótágy emeletes ágy, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli, délutáni snack, délután tea, kávé, sütemény,
éjjeli leves. Tartózkodás alatt egy alkalommal ingyenesen lehet étkezni az a’la carte étteremben,
de előzetes foglalás szükséges. A bárokban és a
főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok,
a frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás a diszkó bárban, fogyasztás a lobby bárban éjfél után
térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, soft animációs programok, esti show műsorok, asztalitenisz, röplabda,
darts, aerobik. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: vízi sportok a tengerparton, biliárd.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, törökfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness
és szépség szolgáltatások, mint jakuzzi, masszázs,
peeling, szauna.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub várja.

Stella
Beach Hotel
Alanya/Okurcalar

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

Hangulatos szálloda távol a várostól, szép
környezetben. Elsősorban fiatalok, párok
figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

+

Alanya/Okurcalar

♦ Young ♦

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

Az aqauparkkal rendelkező szállodát
családoknak és fiataloknak egyaránt ajánljuk,
akik jó ár-érték arányú szállodát keresnek.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Alanya

Waterplanet
Hotel & Aquapark

FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található
Antalya repülőterétől, kb. 30 km-re Alanya belvárosától, közvetlenül a sziklás, kiépített tengerparton. A szálloda egy speciálisan kiépített,
3 szintes tengerparttal rendelkezik, mely akár
lifttel is megközelíthető.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2013-ban megnyílt
szállodában központi étterem, snack éttermek,
a’la carte éttermek (hal, török – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby, medence, tengerparti, aquapark, vitamin, diszkó bár stb.) és
diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, aquapark.
A napernyők, napágyak, matracok és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton
térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a
lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében
konferenciaterem, autóbérlés, fodrászat, wellness szolgáltatások, orvosi ellátás, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda összesen 421 szobával
rendelkezik. Standard, családi szobák és suite-ok
foglalhatóak. A standard szobák felszereltsége:
légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítésmentesen), minibár (víz, üdítők az érkezés napján,
a további napokon víz térítésmentesen), wireless
internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában kád, WC, hajszárító található. A standard
szobák alapterülete kb. 28-36 m2. Az összenyitható
családi szobák két szobásak és két fürdőszobával
rendelkeznek, alapterületük kb. 28-56 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A suite
szobák alapterülete kb. 46-50 m2, egy hálószobával
és egy nappalival rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 07:30–
24:00 között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli,
délutáni snackek, délutáni kávé, tea és sütemény,
éjjeli leves. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok és néhány import
ital térítésmentesen fogyaszthatók. Tartózkodás alatt
egy alkalommal az a’la carte éttermekben térítésmentesen lehet étkezni, azonban előzetes foglalás
szükséges. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium italok, fogyasztás a diszkó és
vitamin bárban, az a’la carte éttermek szolgáltatásai,
ételek az aquaparkban, a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, vízi aerobik, fitneszterem,
strandröplabda, darts, vízilabda, asztalitenisz, teniszpálya, minifoci, íjászat, animációs programok,
esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: teniszpálya világítás, asztalifoci, biliárd, bungee jumping, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében
a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, gyermekmedencék, gyermekcsúszdák és
játszótér várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 110 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 12 kmre, Konakli település központjától kb. 500 m-re, közvetlenül a homokos/kavicsos/köves tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2015-ben felújított
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek
(olasz, távol keleti – előzetes foglalás szükséges),
bárok (snack, étterem, lobby, diszkó bár) és diszkó
várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napernyők,
napágyak, matracok és a strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak
rendelkezésre. A szórakozásról amfiteátrum, animációs és sport programok gondoskodnak. Wireless
internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében internet kávézó, wellness
szolgáltatások, pénzváltás, orvosi ellátás, üzletek,
fodrászat, mosoda, autóbérlés, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 611 szobával rendelkezik,
melyek a főépületben és villaépületekben találhatóak. Economy, főépületi standard, villa deluxe,
villa családi és villa elite junior típusú szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély vagy terasz
tartozik. A szobák kertre, medencére, hegyre vagy
tengerre néznek. A standard főépületi szobák
felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban), telefon, televízió, széf
(térítés ellenében), minibár (víz és üdítő az érkezés napján térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A standard
főépületi szobák alapterülete kb. 22 m2, a villa
standard deluxe szobáké pedig kb. 28 m2. A villa
elite junior szobák alapterülete kb. 25 m2, egyéni
légkondicionálóval rendelkeznek, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval. A villa családi
szobák 2 szobából állnak és ajtóval elválasztottak,
alapterületük kb. 33 m2, a további felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-02:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé, sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban), éjjeli
snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és
alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek, valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai
térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: animációs programok, esti show műsorok, darts, teniszpálya, minifoci, strandröplabda,
kosárlabda, fitneszterem, asztalitenisz. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, vízi
sportok, búvárkodás, teniszpálya világítás, teniszfelszerelés, teniszoktatás.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, gőzfürdő, szauna. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
masszázs, peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
játszótér, gyermekmozi, miniklub, minidiszkó várja.
Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető.
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Saphir
Hotel
Alanya/Konakli

illusztráció

♦ Young ♦

♦ Relax ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

Kategóriájának megfelelő, jó minőségű
szálloda, elsősorban fiataloknak és pihenni
vágyóknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Alanya/Konakli

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszdák

A hotelt elsősorban a fiatal utasainknak
ajánljuk.

Török Riviéra - Alanya

Club Konakli
Hotel

FEKVÉSE: A szálloda kb. 120 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától
kb. 12 km-re, Konakli központjától kb. 3 km-re,
kb. 400 méterre fekszik a homokos-kavicsossziklás tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2009-ben megnyílt és 2014-ben felújított szállodában központi étterem, a’la carte étterem (előzetes
foglalás szükséges), bárok (étterem bár, tengerparti bár, kerti bár, „Turkuaz” bár) várják a
vendégeket. A kertben szabadtéri medence,
gyermekmedence, vízi csúszdák. A napágyak,
napernyők, strandtörölközők térítésmentesen állnak rendelkezésre a medencénél és
a tengerparton. A strandtörölközők cseréje
térítés ellenében lehetséges. A szórakozásról soft animációs programok gondoskodnak.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban
térítésmentesen. Térítés ellenében konferenciaterem, üzletek, orvosi ellátás, wellness szolgáltatások, autóbérlés.
SZOBÁK: A szálloda 223 szobával rendelkezik. A legtöbb szobához erkély tartozik. Standard
szobák foglalhatóak, melyek kertre, medencére
vagy tengerre néznek. A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, széf (térítés ellenében), minibár
(érkezéskor egy üveg vízzel feltöltve), tea- és kávékészítési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó/
kád, WC, hajszárító.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-00:30
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben, svédasztalos rendszerben,
délutáni snackek, délutáni kávé, tea, sütemény,
fagylalt (meghatározott időszakban), éjjeli snack.
A főétkezéseknél és a bárokban a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import italok, az a’la carte
étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, darts, boccia, asztalitenisz, soft animációs programok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és
szépség szolgáltatások, mint szauna, gőzfürdő,
masszázs, jakuzzi, peeling, wellness szolgáltatások.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér és vízi csúszdák várják.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 110 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 12
km-re, kb. 300 m-re Konakli városrész központjától és kb. 50 m-re a homokos/aprókavicsos tengerparttól, melyet egy alagúton át lehet megközelíteni.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, bárok (medence bár, tengerparti
bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló, vízi csúszdák.
A napernyők, napágyak, matracok a medencénél és a tengerparton térítésmentesen,
a strandtörölközők térítés ellenében állnak rendelkezésre. Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, wireless internetezési lehetőség.
SZOBÁK: A szálloda 191 szobával rendelkezik, standard és családi szobák foglalhatóak.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, minibár
(érkezéskor egy üveg víz térítésmentesen), széf
(térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A családi szobák
kétlégterűek, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:3024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi
szolgáltatásokat
tartalmazza:
reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben
svédasztalos rendszerben, délutáni snack,
délutáni kávé, tea és sütemény, éjjeli leves.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen
fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek,
valamint a fagylalt térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes
szolgáltatások: vízi aerobik, soft animációs
programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: fitneszterem, biliárd, asztalitenisz, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek
rendelkezésére állnak különböző wellness és
szépség szolgáltatások, mint belső medence,
törökfürdő, szauna, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló várja.

Atlas Beach
Hotel
Alanya/Konakli

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszdák

A szállodát elsősorban fiatalok figyelmébe
ajánljuk

SUN & FUN besorolás:
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Alanya/Konakli

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszda
• közvetlen part

A hotelt elsősorban a fiataloknak ajánljuk.

Török Riviéra - Alanya

Mirador
Resort & Spa

FEKVÉSE: A szálloda kb. 125 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától
kb. 10 km-re, Konakli központjától kb. 2 km-re,
közvetlenül a homokos-kavicsos-sziklás tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte étterem (előzetes
foglalás szükséges), bárok (étterem bár, snack
bár, lobby bár, medence bár) és diszkó várja
a vendégeket. A kertben szabadtéri medence,
gyermekmedence, vízi csúszda. A napágyak,
napernyők térítésmentesen, a strandtörölközők letét ellenében állnak rendelkezésre a
medencénél és a tengerparton. A strandtörölközők cseréje térítés ellenében lehetséges.
A szórakozásról soft animációs programok
gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés
ellenében orvosi ellátás, üzletek, mosoda, autóbérlés.
SZOBÁK: A szálloda 223 szobával rendelkezik, melyek két épületben (A és B block)
találhatók. A legtöbb szobához erkély tartozik.
Standard és családi szobák foglalhatóak. A standard szobák alapterülete kb. 24 m2, az A vagy a
B blockban találhatóak, felszereltségük: légkondicionáló, televízió, széf (térítés ellenében), minibár
(naponta egy üveg vízzel feltöltve). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító. Foglalható nagyobb alapterületű családi szoba (large családi
szoba), melyek egy légterűek, alapterületük kb. 32
m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A családi szobák alapterülete kb. 48 m2, két
légterűek, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-23:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a főétteremben svédasztalos rendszerben, délutáni
snackek, délutáni kávé, tea, sütemény, éjjeli leves.
A főétkezéseknél és a bárokban a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import italok, az a’la carte
étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: strandröplabda, aerobik, kosárlabda,
darts, asztalitenisz, soft animációs programok, alkalmanként esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: vízi sportok a tengerparton, biliárd.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint szauna, törökfürdő, masszázs,
peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence várja.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 130 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb.
500 m-re, a Kleopatra Beachen, kb. 50 m-re a
homokos-aprókavicsos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2006-ban részben felújított szállodában központi étterem,
lobby bár és medence bár várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, vízi csúszda. A napágyak és napernyők
a medencénél térítésmentesen, a tengerparton
térítés ellenében vehetőek igénybe. A strandtörölközők térítés ellenében állnak rendelkezésre.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. Térítés ellenében konferenciaterem, üzletek, mosoda, orvosi ellátás. A szálloda közelében diszkó és üzletek vannak.
SZOBÁK: A szállodában 247 szoba található,
melyek két épületben (A és B block) helyezkednek el, standard szobák foglalhatók. A legtöbb
szobához erkély tartozik. A standard szobák
alapterülete kb. 18 m2, felszereltségük: központi
légkondicionáló (meghatározott időszakokban
üzemel), telefon, televízió, széf (térítés ellenében), minibár (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:3024:00 között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli, délután tea, kávé, sütemény.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos
és alkoholmentes italok, török kávé, fogyasztás
a tengerparton, a frissen facsart gyümölcslevek
térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes
szolgáltatások: asztalitenisz, asztalifoci, strandröplabda, fitneszterem, darts, animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd,
teniszpálya.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek
rendelkezésére állnak különböző wellness és
szépség szolgáltatások, mint masszázs, szauna,
törökfürdő.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence, miniklub, az étteremben etetőszék várja.
Rácsos kiságy igényelhető.

Kahya
Hotel
Alanya

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszda

Utasok körében népszerű szálloda, Alanya
belvárosához közeli fekvéssel. Fiataloknak,
aktív kikapcsolódást keresőknek ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
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Alanya/Avsallar

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszda

A szállodát elsősorban fiatalok figyelmébe
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Török Riviéra - Alanya

Lioness
Hotel

FEKVÉSE: A szálloda kb. 100 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 20 km-re, Avsallar központjától kb.
500 m-re, kb. 120 m-re a homokos-aprókavicsos tengerparttól, melyet egy alagúton át
lehet megközelíteni.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2006-ban
megnyílt szállodában központi étterem,
bárok (lobby bár, medence bár, tengerparti bár, snack bár, diszkó bár) és diszkó
várja a vendégeket. A kertben szabadtéri
medence, gyermekmedence, vízi csúszda.
A napernyők, napágyak, matracok a medencénél és a tengerparton térítésmentesen, a
strandtörölközők letét ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft animációs
programok gondoskodnak. Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, autóbérlés, fodrászat, internet kávézó, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda összesen 133 szobával
rendelkezik, standard szobák foglalhatóak.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, széf
(térítés ellenében), minibár (érkezéskor üdítővel,
vízzel feltöltve). A fürdőszobában zuhanyzó/kád,
WC, hajszárító található. A standard szobák
alapterülete kb. 20-28 m2.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:3024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli, délutáni snackek, tea, kávé,
sütemény, éjjeli leves. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, a fagylalt,
fogyasztás a diszkó bárban térítés ellenében
állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes
szolgáltatások: darts, asztalitenisz, fitneszterem,
soft animációs programok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, játékterem.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások:
belső medence, törökfürdő, szauna. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence, vízi csúszda várja.

+

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 120 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya belvárostól kb.
2 km-re, kb. 50 m-re a homokos/kavicsos tengerparttól, melyet egy úton át lehet megközelíteni.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, bárok (medence bár, sarok bár,
tetőtéri bár és tengerparti bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence. A napágyak, matracok és napernyők a medencénél
térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében vehetőek igénybe. Strandtörölközőt nem
biztosít a szálloda. A szórakozásról animációs
és sport programok gondoskodnak. Wireless
internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében mosoda, orvosi ellátás,
üzletek, fodrászat, autóbérlés.
SZOBÁK: A szállodában 137 szoba található, melyek a főépületben és melléképületben
helyezkednek el. A legtöbb szobához erkély
tartozik (ezalól kivételt képeznek az egyágyas
szobák). A standard szobák a főépületben találhatóak, felszereltségük: légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítés ellenében), minibár
(egy üveg víz az érkezés napján térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító
található. A családi szobák a melléképületben
találhatóak, tea- és kávékészítési lehetőséggel
rendelkeznek, felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, amely 07:3024:00 óra között vehető igénybe, és az alábbi
szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli, délután snack, tea, kávé,
sütemény, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók,
a tengerparti bárban csak alkoholmentes italok
fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek,
fagylalt és a török kávé térítés ellenében állnak
rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes
szolgáltatások: strandröplabda, asztalitenisz,
darts, animációs programok, alkalmanként show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek
rendelkezésére állnak különböző wellness és
szépség szolgáltatások, mint masszázs, törökfürdő, szauna.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló és miniklub várja.

Blue Sky
Hotel & Suites
Alanya

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• központban

Az Alanya belvárosához közeli szállodát
elsősorban fiataloknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
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Alanya/Konakli

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszda

A szállodát elsősorban fiataloknak ajánljuk.

Török Riviéra - Alanya

Club Sun
Heaven

FEKVÉSE: A szálloda kb. 110 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb.
12 km-re, Konakli központjától kb. 2 km-re, kb.
50 m-re a homokos-kavicsos-sziklás tengerparttól, melyet egy alagúton át lehet megközelíteni.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, bárok (medence bár, étterem bár,
„Benjamin” bár , tengerparti bár) és diszkó várja
a vendégeket. A kertben szabadtéri medence,
gyermekmedence, vízi csúszda. A napágyak,
napernyők és matracok térítésmentesen,
a strandtörölközők letét ellenében állnak rendelkezésre a medencénél és a tengerparton.
A szórakozásról soft animációs és sport programok gondoskodnak. Wireless internetezési
lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás, üzletek, mosoda,
autóbérlés, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 360 szobával rendelkezik,
melyek több épületben találhatók. A legtöbb
szobához erkély tartozik. A standard szobák
alapterülete kb. 29 m2, az új épületekben találhatóak, felszereltségük: egyénileg szabályozható
légkondicionáló, televízió, széf (térítés ellenében),
minibár (naponta egy üveg vízzel feltöltve). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található.
Az economy szobák alapterülete kb. 30 m2, a régi
épületekben találhatóak, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-23:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a főétteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli,
délutáni snackek, délutáni kávé, tea, sütemény,
éjjeli menü. A főétkezéseknél és a bárokban a
helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé
térítésmentesen fogyaszthatók. Az import italok
és fogyasztás a diszkó bárban térítés ellenében
állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, strandröplabda, asztalitenisz, animációs programok, alkalmanként esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: vízi sportok a tengerparton, biliárd.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatás: belső
medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint szauna, törökfürdő, masszázs,
peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér,
minidiszkó, gyermekmedence és gyermekmenü
várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 120 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 1 kmre, kb. 300 m-re a homokos-aprókavicsos Kleopatra
Beach tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2011-ben felújított
szállodában központi étterem, a’la carte étterem
(az Xperia Grand Bali és az Xperia Saray Beach hotelekben érhető el – előzetes foglalás szükséges),
medence bár és tengerparti bár várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló. A napernyők, napágyak a medencénél és a
tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre, a strandtörölközők a medencénél ingyenesen,
a tengerparton térítés ellenében használhatóak.
A szórakozásról soft animációs és sport programok
gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség
a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében:
wellness szolgáltatások, üzletek, internetsarok,
széf, orvosi ellátás, mosoda.
SZOBÁK: A szálloda 98 szobával rendelkezik,
melyek két blokkban helyezkednek el. A legtöbb
szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió,
minibár (vízzel és üdítővel naponta töltve), széf (térítés ellenében), kávé- és teakészítési lehetőség.
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb.
18 m2. Az összenyitható szobák két standard szobából állnak, ajtóval elválasztottak, alapterületük
kb. 42 m2, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval. A családi szobák egy nappaliból és
egy hálószobából állnak, ajtóval elválasztottak,
a nappaliban egy kétszemélyes szófaágy található.
A családi szobák alapterülete kb. 31 m2.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 08:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, napközben snack, tea, kávé, sütemény.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. A tengerparton az Xperia Saray
Beach tengerparti bárja vehető igénybe térítésmentesen, egyéb tengerparti bárokban a fogyasztás térítés ellenében lehetséges. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, fagylalt, a frissen
facsart gyümölcslevek, török kávé és fogyasztás
az a’la carte étteremben térítés ellenében állnak
rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, darts, strandröplabda, fitneszterem, soft animációs programok, alkalmanként esti show műsorok (az Xperia Saray Beach
Hotelben). Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint szauna, masszázs, peeling,
szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló
és játszótér várja.

Xperia
Kandelor
Alanya

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• központban

Alanya belvárosához és a híres Kleopatra
Beach-hez közel fekvő szállodát elsősorban
a nyüzsgést kedvelő utasoknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

40

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Alanya

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• központban

Alanya belvárosához és a híres Kleopatra
Beach-hez közel fekvő szállodát elsősorban
a nyüzsgést kedvelő utasoknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Alanya

Xperia
Saray Beach

FEKVÉSE: A szálloda kb. 120 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb.
1 km-re, közvetlenül a homokos-aprókavicsos
Kleopatra Beach tengerpartján fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2013-ban felújított szállodában központi étterem, a’la carte
étterem (előzetes foglalás szükséges), snack
bár, medence bár, kávézó várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló. A napernyők, napágyak, strandtörölközők a medencénél és a tengerparton
térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft animációs és sport programok
gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében: konferenciaterem, üzletek, internetsarok, széf, orvosi ellátás, mosoda.
SZOBÁK: A szálloda 70 szobával rendelkezik.
A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió, minibár (víz és üdítő naponta feltöltve), széf (térítés ellenében),
kávé- és teakészítési lehetőség, erkély vagy
franciaerkély. A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. Wireless internezetési lehetőség
térítésmentesen. A standard szobák alapterülete kb.
18 m2. A standard triple szobák alapterülete kb.
25 m2, francia erkéllyel rendelkeznek, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. Az összenyitható szobák kétszobásak, ajtóval elválasztottak,
alapterületük kb. 48 m2, franciaerkéllyel rendelkeznek, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval. Az összenyitható „club suite” szobák
alapterülete kb. 59 m2, két hálószobából és egy
nappaliból állnak, francia erkéllyel rendelkeznek,
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
A suite szoba alapterülete kb. 30 m2, egy nappaliból
és egy hálórészből áll, ajtó nincs a szobák a között,
francia erkéllyel rendelkeznek, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. Az „Xperian Deluxe
90” szobák alapterülete 25 m2, erkéllyel rendelkeznek, tengerre nézőek, felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 08:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, napközben snack, tea, kávé, sütemény, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos
és alkoholmentes italok, fagylalt, a frissen facsart
gyümölcslevek, török kávé és fogyasztás az a’la
carte étteremben térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, darts, strandröplabda,
alkalmanként esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: vízi sportok a
tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes wellness szolgáltatások: törökfürdő, jakuzzi. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness
és szépség szolgáltatások, mint szauna, gőzfürdő,
masszázs, peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló,
gyermekcsúszda és játszótér várja.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 120 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 1 kmre, kb. 300 m-re a homokos/aprókavicsos tengerparttól, a Kleopatra Beachen.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2010-ben felújított
szállodában központi étterem, a’la carte étterem
(előzetes foglalás szükséges), medence bár és
tengerparti bár várják a vendégeket. A kertben
szabadtéri medence, gyermekpancsoló. A napernyők, napágyak, matracok és a strandtörölközők
a medencénél ingyenesen, a tengerparton térítés
ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról
soft animációs és sport programok gondoskodnak.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Széf a recepción térítésmentesen bérelhető. Térítés ellenében: wellness szolgáltatások,
internetsarok, orvosi ellátás, mosoda, szobaszerviz.
SZOBÁK: A szálloda 96 szobával rendelkezik,
economy, standard és club szobák, club suite-ok,
deluxe családi suite-ok foglalhatóak. A legtöbb
szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió,
minibár (víz és üdítők térítésmentesen), széf (térítés ellenében), tea- és kávékészítési lehetőség,
wireless internetezési lehetőség térítésmentesen.
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb.
21 m2. Az economy szobák felszereltsége megegyezik a standard szobákéval, de francia erkéllyel
rendelkeznek és alapterületük kb. 18 m2. A club
szobák alapterülete kb. 29 m2, a pótágy emeletes
ágy további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A „club suite”-ok alapterülete
kb. 35 m2, további felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval. A deluxe családi suite szobák
2 hálószobával és egy nappalival rendelkeznek,
a fürdőszobában fürdőkád, jakuzzi, wc található.
A szobák alapterülete kb. 62 m2, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 08:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, napközben snack, tea, kávé, sütemény, éjjeli leves. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé
térítésmentesen fogyaszthatók. A tengerparton
az Xperia Saray Beach tengerparti bárja vehető
igénybe térítésmentesen, egyéb tengerparti bárokban a fogyasztás térítés ellenében lehetséges.
Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek, török kávé és fogyasztás az a’la carte étteremben térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: kártyajátékok, darts, strandröplabda,
soft animációs programok, alkalmanként esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes wellness szolgáltatások: jakuzzi, törökfürdő, belső medence (a téli
időszakban működik). Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és
szépség szolgáltatások, mint szauna, masszázs,
peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló
várja.
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Xperia Grand
Bali Hotel
Alanya

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• központban

Alanya belvárosához és a híres Kleopatra
Beach-hez közel fekvő szállodát elsősorban
a nyüzsgést kedvelő utasoknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Alanya

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• központban

Alanya belvárosához és a híres Kleopatra
Beach-hez közel fekvő szállodát elsősorban
a nyüzsgést kedvelő utasoknak ajánljuk.

Török Riviéra - Alanya

Kleopatra Ada
Beach Hotel

FEKVÉSE: A szálloda kb. 118 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb.
1 km-re, kb. 50 m-re a homokos/aprókavicsos
tengerparttól, a Kleopatra Beachen.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2013-ban felújított
szállodában központi étterem, a’la carte étterem (előzetes foglalás szükséges), medence bár
és tengerparti bár várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló.
A napernyők, napágyak, matracok a medencénél ingyenesen, a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft
animációs és sport programok gondoskodnak.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban
térítésmentesen. Térítés ellenében: wellness
szolgáltatások, internetsarok, orvosi ellátás,
mosoda, szobaszerviz.
SZOBÁK: A szálloda 86 szobával rendelkezik, standard szobák foglalhatóak. A legtöbb
szobához erkély tartozik. A standard szobák
felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, minibár (térítés ellenében), széf (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található.
A standard szobák alapterülete kb. 20 m2.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 08:00-23:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, napközben snack, tea, kávé, sütemény. A tengerparti
bárban csak az alkoholmentes italok fogyaszthatóak térítésmentesen. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea,
kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, fagylalt, a frissen
facsart gyümölcslevek, török kávé és fogyasztás
az a’la carte étteremben térítés ellenében állnak
rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, darts, strandröplabda, fitneszterem, soft animációs programok, alkalmanként esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint szauna, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló
és játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 118 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 500 m-re, a Kleopatra Beachen, kb.
100 m-re a homokos/kavicsos tengerparttól.
A szálloda vendégei az all inclusive ellátás keretében a kb. 3 km-re található tengerpartot
használhatják, ahova naponta kétszer térítésmentes shuttle járat közlekedik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában
központi étterem, medence bár és tengerparti bár várja a vendégeket. A szálloda területén szabadtéri medence. A napernyők,
napágyak a medencénél térítésmentesen,
a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. Wireless internetezési lehetőség
a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében wellness szolgáltatások, orvosi ellátás,
mosoda, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 96 szobával rendelkezik, melyek egy ötemeletes épületben találhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik.
A standard szobák felszereltsége: egyénileg
szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítés ellenében), minibár (naponta egy üveg víz térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:3024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi
szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd,
vacsora a központi étteremben svédasztalos
rendszerben, késői reggeli, délutáni snack,
délutáni tea, kávé, sütemény, éjjeli leves.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé
térítésmentesen fogyaszthatók. A tengerparti bárban csak az alkoholmentes italok
fogyasztása, illetve sör fogyasztása lehetséges térítésmentesen. Az import alkoholos és
alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek és fagylalt térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes
szolgáltatások: fitneszterem, strandröplabda, boccia. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében
vehetőek igénybe: vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek
rendelkezésére állnak különböző wellness és
szépség szolgáltatások, mint törökfürdő, szauna, masszázs, peeling.
A szállodapolitika alapján a hotel 16 év
alatti vendégeket nem fogad!

Kleopatra
Atlas Hotel
Alanya

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• központban

Az Alanya belvárosához és a híres Kleopatra
Beachhez közel fekvő szállodát elsősorban
fiataloknak ajánljuk, akik a központban
szeretnének szállást foglalni.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Alanya

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• központban

Az egyszerűbb szállodát elsősorban
fiatalok figyelmébe ajánljuk, akik a belváros
közelségét részesítik előnyben.

Török Riviéra - Alanya

Kleopatra
Arsi Hotel

FEKVÉSE: A szálloda kb. 125 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 1 km-re, kb. 100 m-re a homokos-aprókavicsos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában
központi étterem és medence bár várják
a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló. A napernyők
és napágyak a medencénél térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. Strandtörölközőt nem
biztosít a szálloda. Térítés ellenében széf
a recepción, orvosi ellátás, mosoda.
SZOBÁK: A hotel 73 szobával rendelkezik, standard szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: légkondicionáló,
telefon, televízió, minibár (térítés ellenében), wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC és hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:3023:00 óra között vehető igénybe, az alábbi
szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd,
vacsora a központi étteremben, késői reggeli, délutáni kávé. A bárban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok,
tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az
import alkoholos és alkoholmentes italok, a
fagylalt, a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes
szolgáltatások: darts, asztalitenisz. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek
rendelkezésére állnak különböző wellness és
szépség szolgáltatások, mint törökfürdő, szauna, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló várja.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 115 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb.
2 km-re, kb. 200 m-re a homokos/aprókavicsos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A hatemeletes
szállodában központi étterem, a’la carte étterem (térítés ellenében, előzetes foglalás szükséges), bárok (medence bár, snack bár, étterem bár, tengerparti bár) várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló. A napernyők, napágyak, matracok a
medencénél térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre.
A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. Wireless internetezési
lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében fodrászat, üzletek, internet
kávézó, orvosi ellátás, mosoda, szobaszerviz.
SZOBÁK: A szálloda 56 szobával rendelkezik, standard és családi szobák foglalhatóak.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió,
minibár (érkezéskor egy üveg víz térítésmentesen), széf (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található.
A családi szobák egylégtéresek, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:3023:30 óra között vehető igénybe és az
alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni snack, tea, kávé, sütemény, éjjeli leves.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé
térítésmentesen fogyaszthatók. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, fagylalt,
a frissen facsart gyümölcslevek, török kávé,
fogyasztás az a’la carte étteremben és a tengerparti bárban térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes
szolgáltatások: asztalitenisz, strandröplabda,
darts, animációs programok, alkalmanként
esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: vízi sportok a tengerparton.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló, miniklub és játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető.

Pekcan
Hotel
Alanya/Obaköy

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive

Az Alanya belvárosához közel fekvő
szállodát elsősorban a nyüzsgést kedvelő
utasoknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Alanya

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• félpanzió
• központban

Alanya belvárosához közeli szállodát
elsősorban a nyüzsgést és a félpanziós
ellátást kedvelő utasoknak ajánljuk.

Török Riviéra - Alanya

Wien Hotel
Terbilek

FEKVÉSE: A szálloda kb. 120 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 800 m-re, kb. 50 m-re a homokos/aprókavicsos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2006-ban
felújított szállodában központi étterem,
étterem bár és tengerparti bár várja a
vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló. A napernyők,
napágyak, matracok a medencénél térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. Strandtörölközőt nem biztosít a szálloda. Térítés
ellenében: mosoda, wireless internetezési lehetőség a lobbyban, internet kávézó,
orvosi ellátás. A szálloda környékén számos szórakozási és vásárlási lehetőség
van.
SZOBÁK: A szálloda 51 szobával rendelkezik, melyek az ötemeletes főépületben
találhatóak. A legtöbb szobához erkély
tartozik. A standard szobák felszereltsége:
légkondicionáló, telefon, televízió, minibár
(térítés ellenében), széf (térítés ellenében),
wireless internet hozzáférés (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található.
ELLÁTÁS: Félpanzió: A szálloda félpanziós
ellátása magába foglalja a reggelit és a vacsorát. Az italok térítés ellenében fogyaszthatóak.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatás: strandröplabda, animációs
programok, alkalmanként esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás
szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: vízi sportok a tengerparton, biliárd.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló várja. Az étteremben etetőszék igényelhető. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 48 km-re található
Antalya repülőterétől, Side központjától kb. 5 kmre, közvetlenül a homokos, lassan mélyülő tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2008-ban megnyílt
szállodában központi étterem, snack étterem,
a’la carte éttermek (távol-keleti, hal, olasz, török – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, medence bár, tengerparti bár, aqua bár,
snack bár, bowling bár és diszkó bár) várják a
vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedencék, aquapark. A napágyak, napernyők és strandtörölközők a medencénél és a
tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre (a strandtörölközők napi többszöri cseréje
térítés ellenében lehetséges). A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében szobaszerviz,
fodrászat, mosoda, autóbérlés, internet kávézó,
üzletek, wellness szolgáltatások, orvosi ellátás,
konferenciatermek.
SZOBÁK: A szállodának 564 szobája van, melyek egy hatemeletes épületben helyezkednek el.
Superior és családi szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A superior szobák
felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), telefon, televízió,
széf (térítésmentesen), minibár (térítésmentesen),
tea- és kávékészítési lehetőség. A fürdőszobában
zuhanyzó/kád, hajszárító, WC található. Alapterületük kb. 40 m2. A családi r.o.h. típusú szobák
alapterülete kb. 60 m2, egy- vagy kétlégterűek.
Az egylégterűek két szinttel (dublex), míg a
kétlégterűek ajtóval elválasztott szobákkal rendelkeznek, felszereltségük azonos a superior szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé
és sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban),
éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, néhány import ital térítésmentesen fogyasztható. Bizonyos
import és a prémium kategóriájú italok, az a’la
carte éttermek szolgáltatásai, a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: step aerobik, asztalitenisz, boccia,
strandröplabda, vízi aerobik, darts, teniszpálya,
fitneszterem, animációs programok, esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: bowling, biliárd, számítógépes játékok,
teniszpálya világítás, teniszoktatás, teniszfelszerelés, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentesen igénybe vehető
szolgáltatások: belső medence, szauna, törökfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére
állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, gyermek aquapark, játszótér, gyermekmenü,
gyermekmedence és luna park várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
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Royal
Dragon
Side/Kumköy

illusztráció

♦ Prestige ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark
• luna park

A családbarát és jó minőségű
szolgáltatásokat nyújtó szállodát elsősorban
az igazi luxust kedvelő családos utasainknak
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Side/Colakli

♦ Prestige ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark
• luna park

A jó minőségű szolgáltatásokat nyújtó
szállodát elsősorban pároknak és pihenni
vágyóknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Side

Royal
Alhambra Palace

FEKVÉSE: A szálloda kb. 40 km-re található Antalya repülőterétől, Colakli településen,
Side központjától kb. 9 km-re, közvetlenül a
homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2012-ben megnyílt szállodában központi étterem, snack étterem, a’la carte éttermek (olasz, távol-keleti,
török, hal, mexikói – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby, medence, tengerparti, amfiteátrum, diszkó, bowling bár) és diszkó várja a
vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedencék, aquapark. A napágyak,
napernyők és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak
rendelkezésre. A szórakozásról animációs és
sport programok gondoskodnak. A lobbyban
térítésmentes wireless internetezési lehetőség. Térítés ellenében szobaszerviz, mosoda,
internet kávézó, üzletek, wellness szolgáltatások, orvosi ellátás, konferenciatermek.
SZOBÁK: A szállodának 579 szobája van,
melyek egy hatemeletes épületben helyezkednek el. Superior, családi szoba és alhambra lakosztályok foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély
tartozik. A superior szobák tájra, oldalról tengerre
vagy tengerre nézőek, felszereltségük: központi
légkondicionáló (meghatározott időszakokban
működik), telefon, televízió, széf (térítésmentesen),
minibár (víz, üdítő, sör naponta töltve térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség, wireless
internetezési lehetőség (térítés ellenében).
A fürdőszobában kád/zuhanyzó, hajszárító, WC található. Alapterületük kb. 40-46 m2. A családi r.o.h.
típusú szobák alapterülete kb. 72-80 m2, egy- vagy
kétlégterűek. Az egylégterűek két szinttel (dublex),
míg a kétlégterűek ajtóval elválasztott szobákkal
rendelkeznek, felszereltségük azonos a superior
szobákéval. Az alhambra lakosztály egy nagy szobával rendelkezik, felszereltsége azonos a superior
szobáéval, alapterülete kb. 63 m2.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé
és sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban),
éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, néhány import ital térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos
import és a prémium kategóriájú italok, az a’la
carte éttermek szolgáltatásai, a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, strandröplabda, fitneszterem, darts, aerobik, animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: bowling, biliárd, számítógépes játékok, vízi sportok.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: szauna, törökfürdő, gőzfürdő, jakuzzi, belső medence.
Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint masszázs, peeling, szépségközpont.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, gyermek aquapark, gyermekmenü, játszótér,
gyermekmedence és luna park várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 48 km-re található Antalya
repülőterétől, Side központjától kb. 5 km-re, közvetlenül a homokos, lassan mélyülő tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2015 júniusában megnyílt szállodában központi étterem, snack étterem,
a’la carte éttermek (mexikói, hal, olasz – előzetes
foglalás szükséges), bárok (lobby, medence, tengerparti, aqua, snack, amifiteátrum és diszkó bár)
várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedencék, vízi csúszdák. A napágyak,
napernyők és strandtörölközők a medencénél és a
tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre
(a strandtörölközők napi többszöri cseréje térítés
ellenében lehetséges). A szórakozásról animációs
és sport programok gondoskodnak. A lobbyban
wireless internetezési lehetőség térítésmentesen.
Térítés ellenében szobaszerviz, fodrászat, mosoda,
autóbérlés, internet kávézó, üzletek, wellness szolgáltatások, orvosi ellátás, konferenciatermek.
SZOBÁK: A szállodának 450 szobája van, melyek egy hatemeletes épületben helyezkednek el.
Superior, családi, junior suite és Taj Mahal típusú
családi szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához
erkély tartozik. A superior szobák felszereltsége:
központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár (térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó/
kád, hajszárító, WC található. Alapterületük kb. 52
m2. A családi r.o.h. típusú szobák alapterülete kb.
70-77 m2, egy- vagy kétlégterűek. Az egylégterűek
két szinttel (dublex), míg a kétlégterűek ajtóval elválasztott szobákkal rendelkeznek, felszereltségük
azonos a superior szobákéval. A junior suite-ok
alapterülete kb. 85 m2, tengerre nézőek, egy hálószobával és egy nappalival, valamint jakuzzival
rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik
a superior szobákéval. A Taj Mahal családi szobák
felszereltsége a weboldalunkon található meg.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé
és sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban),
éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, néhány import ital térítésmentesen fogyasztható. Bizonyos
import és a prémium kategóriájú italok, az a’la
carte éttermek szolgáltatásai, a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, strandröplabda, vízi aerobik,
teniszpálya, fitneszterem, animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: biliárd, számítógépes játékok, teniszpálya
világítás, teniszfelszerelés, teniszoktatás, vízi sportok.
WELLNESS: Térítésmentesen igénybe vehető
szolgáltatások: belső medence, szauna, törökfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére
állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, gyermek aquapark, játszótér, gyermekmenü és
luna park várja.
Egyes szolgáltatások a hotel testvérszállodájában, a Royal Dragon Hotelben vehetőek igénybe.
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Royal
Taj Mahal
Side/Kumköy

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

A jó minőségű szolgáltatásokat nyújtó
szállodát elsősorban pihenni vágyóknak
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Side/Colakli

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

A jó minőségű szolgáltatásokat nyújtó
szállodát pihenni vágyóknak, pároknak
és családoknak egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Side

Crystal Palace
Luxury Resort & Spa

FEKVÉSE: A szálloda kb. 55 km-re található
Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb.
12 km-re, közvetlenül a a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2011-ben épült
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, mexikói,olasz, kínai – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby, terasz,
diszkó bár stb.) és diszkó várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napernyők, napágyak,
matracok a medencénél és a tengerparton
ingyenesen állnak rendelkezésre, a strandtörölközőkért letétet kell fizetni. A szórakozásról
animációs és sport programok, esti show műsorok gondoskodnak. A lobbyban térítésmentesen wireless internetezési lehetőség. Térítés
ellenében: wellness szolgáltatások, fodrászat,
üzletek, orvosi ellátás, mosoda, internet kávézó, szobaszerviz, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 509 szobával rendelkezik, melyek egy 4 emeletes főépületben és
melléképületekben találhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. Standard és családi szobák
foglalhatóak. A standard szobák felszereltsége:
központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban), telefon, televízió, széf (térítésmentesen),
minibár (üdítők és ásványvíz térítésmentesen),
wireless internetezési lehetőség. A fürdőszobában
zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 23-32 m2. A családi
szobák két szobásak, ajtóval elválasztottak, alapterületük kb. 32-42 m2, felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval. A szállodában mozgáskorlátozottak számára speciálisan kialakított szoba
igényelhető.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben, korai és késői reggeli,
délelőtt és délután snackek, délutáni tea, kávé,
sütemény, fagylalt (meghatározott időszakokban), éjjeli snack. Tartózkodás alatt az a’la carte
étteremben egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni, azonban előzetes foglalás szükséges.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, tea, kávé és néhány import ital térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos
import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen
facsart gyümölcslevek valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, asztalitenisz, fitneszterem,
darts, minigolf, teniszpálya, vízilabda, vízi aerobik,
strandröplabda, kosárlabdapálya. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: játékterem,
bowling, biliárd, vízi sportok, tenisz felszerelés, teniszpálya világítás, asztalifoci.
WELLNESS: Térítésmentesen igénybe vehető
szolgáltatások: törökfürdő, szauna, gőzfürdő, belső medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA-központ, masszázs,
peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér és vízi csúszdák várják.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 65 km-re található
Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 7 kmre, kb. 400 m-re a homokos tengerparttól, a partra
shuttle busz közlekedik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’ la carte éttermek (keleti, olasz, mexikói
– előzetes foglalás szükséges), bárok (medence
bár, lobby bár, tengerparti bár, diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napernyők, napágyak a medencénél térítésmentesen
állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs
és sport programok gondoskodnak. A lobbyban
wireless internetezési lehetőség térítésmentesen.
Térítés ellenében: 24 órás szobaszerviz, wellness
szolgáltatások, fodrászat, üzletek, orvosi ellátás,
mosoda, autóbérlés, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 444 szobával rendelkezik,
melyek egy négyemeletes épületben találhatóak. A szállodában standard és családi szobák
foglalhatók. A legtöbb szobához erkély tartozik.
A standard szobák alapterülete kb. 32 m2, felszereltségük: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), telefon, televízió,
minibár (üdítő naponta töltve térítésmentesen).
A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A családi szobák alapterülete kb. 46 m2, kétszobásak, további felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé, sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban), éjjeli
snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és
alkoholmentes italok, fogyasztás a diszkó bárban
és az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, animációs programok,
esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges vagy térítés ellenében
állnak rendelkezésre: játékterem, vízi sportok a
tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, törökfürdő. Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges vagy térítés ellenében
állnak rendelkezésre: jakuzzi, wellness- és SPA központ.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, vízi csúszdák, mozi várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

Crown
Palace
Side/Kumköy

illusztráció

♦ Relax ♦

♦ Family ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszdák

A szállodát elsősorban kisgyermekes
családok részére vagy pihenni vágyóknak
ajánljuk, akik nem bánják, hogy a tengerpart
messzebb helyezkedik el.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
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Side/Colakli

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszdák

A szállodát elsősorban családoknak
és pihenni vágyóknak ajánljuk, akik nem
bánják, hogy a tengerpart távolabb
helyezkedik el a szállodától.

Török Riviéra - Side

Crown
Serenity

FEKVÉSE: A szálloda kb. 60 km-re található Antalya repülőterétől, Side óvárosától kb.
12 km-re és kb. 15 km-re Manavgat központjától, kb. 500 m-re a homokos tengerparttól.
A tengerpartra shuttle járat közlekedik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, olasz,
mexikói, hal – előzetes foglalás szükséges),
bárok (lobby bár, medence bár, tengerparti
bár, diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napágyak, napernyők
és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft animációs és sport
programok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében szobaszerviz, orvosi ellátás, fodrászat,
üzletek.
SZOBÁK: A szállodának 278 szobája van,
melyek két négyemeletes épületben helyezkednek el. A legtöbb szobához erkély tartozik.
A szállodában standard és családi szobák foglalhatóak. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió, széf, minibár (üdítők
és víz naponta egyszer töltve térítésmentesen),
wireless internetezési lehetőség. A fürdőszobában
zuhanyzó, WC, hajszárító található. Alapterületük
kb. 32 m2. A családi szobák alapterülete kb. 44 m2,
két szobával rendelkeznek, melyek ajtóval elválasztottak, további felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-02:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé és
sütemény, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok,
valamint a tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok,
a frissen facsart gyümölcslevek, illetve fogyasztás
a diszkó bárban és az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, boccia, darts, aerobik,
strandröplabda, soft animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: játékterem, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, gőzfürdő, törökfürdő, szauna. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
masszázs, peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, játszótér, gyermekmedence és gyermekmenü várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet
igényelhető.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 65 km-re található
Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 4 kmre, Kumköy településen, kb. 200 m-re a homokos
tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014-ben felújított
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek
(török, olasz - előzetes szükséges) bárok (lobby,
medence, lounge, vitamin bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék. A napernyők,
napágyak és strandtörölközők a medencénél és a
tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft animációs és sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében orvosi
ellátás, mosoda, autóbérlés konferenciaterem,
szobaszerviz.
SZOBÁK: A szálloda 374 szobával rendelkezik,
melyek egy ötemeletes épületben helyezkednek
el. Standard, suite és swim up suite típusú szobák
foglalhatók. A legtöbb szobához balkon tartozik.
A standard szobák alapterülete kb. 26 m2, felszereltségük: légkondicionáló, telefon, televízió, széf
(térítésmentesen), minibár, tea- és kávékészítési
lehetőség. A fürdőszobában zuhanyozó, WC, hajszárító található. A suite szobák alapterülete kb.
48 m2, egy légterűek, egy nappali résszel rendelkeznek, felszereltségük azonos a standard szobákéval. A swim up suite szobák alapterülete kb.
26 m2, közvetlen medencekapcsolattal rendelkeznek, felszereltségük azonos a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délutáni tea, kávé és sütemény, délutáni snackek.
A bárokban és a főétkezéseknél aaz alkoholos és
alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen
fogyaszthatók. Tartózkodás alatt egy alkalommal
térítésmentesen lehet étkezni az egyik a’la carte
étteremben, azonban előzetes foglalás szükséges. Az import alkoholos és alkoholmentes italok,
a frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás az a’la
carte éttermekben térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, biliárd, asztalitenisz,
strandröplabda, aerobik, darts, soft animációs
programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: vízi sportok a tengerparton, biciklibérlés, focipálya.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling, szépségszalon.
A szállodapolitika alapján a hotel 18 éven
aluli vendégeket nem fogad.

The Sense
Deluxe Hotel
Side/Kumköy

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive

A modern szállodát elsősorban pihenni
vágyóknak, nászutasoknak ajánljuk, akik
nem bánják, hogy a tengerpart messzebb
helyezkedik el a szállodától.

SUN & FUN besorolás:
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Side/Kumköy

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

A szállodát szolgáltatásai miatt elsősorban
családoknak ajánljuk.

Török Riviéra - Side

Xanthe
Resort & Spa

FEKVÉSE: A szálloda kb. 60 km-re található
Antalya repülőterétől, kb. 7 km-re Side óvárosától, közvetlenül a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2004-ben megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (BBQ, hal – előzetes foglalás szükséges),
bárok (lobby bár, medence bár, tengerparti
bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri
medencék, gyermekmedencék, vízi csúszdák.
A napernyők, napágyak, matracok és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton
térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft animációs és sport programok
gondoskodnak. Térítés ellenében autóbérlés,
mosoda, orvosi ellátás, üzletek, wellness szolgáltatások, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda összesen 243 szobával
rendelkezik, melyek több 4 emeletes épületben helyezkednek el. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. Standard és családi
szobák foglalhatók. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, televízió, telefon,
széf (térítés ellenében), minibár, tea- és kávékészítési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó, WC,
hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 24 m2. A családi szobák két szobásak, ahol a
pótágy normál ágy vagy emeletes ágy, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval, alapterületük kb. 30-35 m2.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli, délutáni kávé, tea és sütemény, késői vacsora.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes
italok, prémium italok, az a’la carte éttermek szolgáltatásai, a frissen facsart gyümölcslevek térítés
ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts, aerobik, strandröplabda, asztalitenisz, animációs programok, esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: vízi
sportok a tengerparton, focipálya.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling, törökfürdő,
szauna, szolárium.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub és játszótér várja.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 75 km-re található
Antalya repülőterétől, kb. 15 km-re Side óvárosától, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton. A szálloda épülete és a tengerpart között
egy focipálya és teniszpálya található.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014 májusában megnyílt szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, hal, távol-keleti – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby, vitamin, tengerparti, medence,
diszkó, bisztró bár) és diszkó várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medence. A napágyak, napernyők, strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre.
A szórakozásról soft animációs és sport programok
gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési
lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében szobaszerviz, wellness szolgáltatások, orvosi ellátás,
mosoda, üzletek, fodrászat, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodának 252 szobája van, melyek az ötemeletes főépületben helyezkednek el.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A deluxe szobák
felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), telefon, televízió,
minibár (naponta töltve üdítővel és sörrel), tea- és
kávékészítési lehetőség, wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen), széf (térítésmentesen).
A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található.
A deluxe szobák alapterülete kb. 28 m2. A superior
szobák két szobával rendelkeznek, ajtóval elválasztottak, tengerre nézőek, alapterületük kb. 36 m2,
felszereltségük megegyezik a deluxe szobákéval.
A deluxe suite típusú szobák egy hálószobával és
egy fürdőszobával, valamint jakuzzival rendelkeznek,
felszereltségük megegyezik a deluxe szobákéval.
A junior suite, a premium suite és royal suite szobák
felszereltsége weboldalunkon találhatóak meg.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
frissen facsart gyümölcslé (reggeli alatt), késői
reggeli, délutáni snack, délutáni tea, kávé és sütemény, éjjeli snack, fagylalt (meghatározott időszakokban). Tartózkodás alatt egy alkalommal
térítésmentesen lehet étkezni az egyik a’la carte
étteremben, azonban előzetes foglalás szükséges.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok és néhány import ital térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium italok,
az a’la carte éttermek szolgáltatásai, frissen facsart
gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, strandröplabda, darts,
boccia, aerobik, vízi aerobik, fitneszterem, biliárd,
mozi, soft animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, szauna, gőzfürdő, törökfürdő, jakuzzi.
Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint masszázs, peeling, szépségszalon, fodrászat.

Heaven Beach
Resort & Spa
Side/Kizilagac

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part

A jó minőségű, új építésű szállodát
elsősorban pihenni vágyók és nászutasok
figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

A szállodapolitika alapján a szálloda csak 16 éven
felüli vendégeket fogad.
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Side/Kumköy

♦ Relax ♦

illusztráció

Török Riviéra - Side

Sensimar Side
Resort & Spa

FEKVÉSE: A szálloda kb. 60 km-re található Antalya repülőterétől, Side központjától kb.
7 km-re, Kumköy településen, közvetlenül a
homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2009-ben megnyílt szállodában központi étterem, a’la carte étterem (mediterrán – előzetes foglalás
szükséges), bárok (lobby bár, tengerparti bár,
medence bár, sport bár) várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medence. A napágyak,
napernyők, strandtörölközők a medencénél
és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft animációs
programok gondoskodnak. Térítés ellenében
konferenciaterem, wellness szolgáltatások,
fodrászat, orvosi ellátás, mosoda, üzletek.
SZOBÁK: A szállodának 237 szobája van, melyek több épületben helyezkednek el. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló,
televízió, telefon, széf, minibár (térítésmentesen naponta töltve), tea- és kávékészítési lehetőség, wireless internetezési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító, papucs található.
Alapterületük kb. 35 m2.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-02:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, frissen facsart gyümölcslé (reggeli alatt), késői reggeli,
délután snackek, délutáni tea, kávé és sütemény,
fagylalt (meghatározott időszakban), éjjeli snack.
A tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az a’la carte étteremben, azonban előzetes foglalás szükséges. A bárokban és a
főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók.
Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok, a frissen facsart
gyümölcslevek, illetve az a’la carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, teniszpálya, aerobik, vízi
aerobik, jóga, boccia, darts, strandröplabda, soft
animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe.
WELLNESS: Térítésmentesen igénybe vehető
szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére
állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling, SPA központ, szépségszalon.
A szállodapolitika alapján a hotel 18 év alatti
vendégeket nem fogad!

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• közvetlen part

A szállodát a nyugodt kikapcsolódást kereső
pároknak, nászutasoknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 60 km-re található Antalya
repülőterétől, kb. 1 km-re Side belvárosától, közvetlenül a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A nagy területen fekvő,
2006-ban megnyílt szállodában központi étterem,
a’la carte éttermek (távol-keleti, hal, olasz, mexikói,
török, BBQ étterem – előzetes foglalás szükséges),
bárok (medence, tengerparti, snack, bowling, diszkó, vitamin és stég bár) és diszkó várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedencék
és vízi csúszdák. A napágyak, napernyők, matracok és
strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében internet kávézó, szobaszerviz,
mosoda, üzletek, orvosi ellátás, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodának 760 szobája van, melyek főés villaépületekben helyezkednek el. A szállodában
hotel, illetve villa standard és családi típusú szobák,
valamint suite szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A hotel és villa standard
szobák alapterülete kb. 31 m2, felszereltségük: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban
működik), televízió, telefon, széf (térítésmentesen),
minibár (üdítők, víz és sör térítésmentesen), wireless
internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található.
A medencére néző villa szobák közvetlen medencekapcsolattal rendelkeznek. A hotel és villa családi
szobák két hálószobásak, felszereltségük azonos a
standard szobákéval. A villa családi szobák közvetlen
medence kapcsolattal rendelkeznek, alapterületük kb.
54 m2. A hotel családi szobák alapterülete kb. 43 m2.
A suite szobák a főépületben találhatóak, egy nappalival és egy hálószobával, illetve a fürdőszobában jakuzzival rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. Alapterületük kb. 91 m2.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, amely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délutáni tea, kávé, sütemény, fagylalt
(meghatározott időszakokban), éjjeli leves és snack.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és
alkoholmentes italok, valamint néhány import ital térítésmentesen fogyasztható. Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az a’la carte
éttermekben, azonban előzetes foglalás szükséges.
Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok,
az a’la carte éttermek szolgáltatásai, fogyasztás a
Planet Beach Club-ban és a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, strandröplabda, asztalitenisz,
boccia, fitneszterem, darts, kosárlabda, minifoci,
minigolf, animációs programok és esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd,
bowling, asztalifoci, luna park, teniszpálya világítás,
vízi sportok.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ, törökfürdő, szauna, maszszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, minidiszkó, vízi csúszdák és luna park várja.
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Sueno Hotels
Beach Side
Side/Sorgun

illusztráció

♦ Family ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• luna park

Hangulatos szálloda, sokszínű
szolgáltatásokkal, Side városához közel,
melyet elsősorban családok figyelmébe
ajánlunk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Side/Kizilagac

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark
• luna park

A nagy területen fekvő szállodát elsősorban
családoknak ajánljuk, akik kedvelik
a sokszínű szolgáltatásokat.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Side

Silence Beach
Resort

FEKVÉSE: A szálloda kb. 75 km-re található
Antalya repülőterétől, Kizilagac központjától
kb. 1 km-re, Side központjától kb. 15 km-re,
közvetlenül a homokos/kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (ázsiai, hal,
olasz, mexikói, barbecue – előzetes foglalás
szükséges), bárok (lobby, medence, tengerparti, bowling, luna, diszkó bár) és diszkó várja
a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedencék, aquapark. A napágyak,
napernyők, matracok és strandtörölközők a
medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
A lobbyban wireless internetezési lehetőség.
Térítés ellenében internet kávézó, orvosi ellátás, konferenciaterem, üzletek, mosoda.
SZOBÁK: A szállodának 1030 szobája van, melyek több épületben helyezkednek el. A főépületben hotel standard és családi szobatípusok, a
melléképületekben lake típusú szobák találhatóak. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A standard szobák alapterülete kb. 30 m2, felszereltségük: központi légkondicionáló (meghatározott
időszakokban), telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár (napi töltés térítésmentesen), internet
hozzáférés. A fürdőszobában kád, WC, hajszárító
található. A hotel családi szobák két szobából állnak,
ajtóval elválasztottak, felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval. A standard lake szobák a villaépületek 3. emeletén találhatóak, nem rendelkeznek
közvetlen medencekapcsolattal, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A standard lake deluxe és a családi lake szobák a villaépületek 1. és 2. emeletén találhatóak, felszereltségük
megegyezik a standard szobáéval. A lake deluxe és
a családi lake szobák közvetlen medencekapcsolattal rendelkeznek, a családi szobák két légterűek.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé
és sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban),
késői vacsora, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok,
tea, kávé és néhány import ital térítésmentesen
fogyasztható. Bizonyos import és a prémium kategóriájú italok, a frissen facsart gyümölcslevek, valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés
ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, fitneszterem, asztalitenisz,
teniszpálya, strandröplabda, minigolf, animációs
programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszoktatás,
teniszpálya világítás, teniszfelszerelés, vízi sportok,
biliárd, bowling.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint törökfürdő, gőzfürdő, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekcsúszdák, gyermekmedencék, luna park (érkezéskor 3 jegy térítésmentesen), gyermekmenü
várja.
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felszereltségük: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), telefon, televízió, széf
(térítés ellenében), minibár (vízzel, üdí- AG
YAR
ÁT
tővel töltve naponta térítésmentesen).
ANIM
A fürdőszobában zuhanyzó, WC és hajszárító
található. Az economy standard szobák felszereltsége
megegyezik a standard szobákéval, csak nem rendelkeznek erkéllyel, kisebb alapterületűek és az alagsorban helyezkednek el. Az emeletes ágyas standard szobák felszereltsége megegyezik a standard szobákéval,
ahol a pótágy emeletes ágy. A családi szobák két szobásak, ajtóval elválasztottak, két fürdőszobával rendelkeznek, alapterületük kb. 60 m2, további felszereltségük
megegyezik a standard szobáéval. A suite szobák két
hálószobával és két fürdőszobával, valamint egy nappalival rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben, délutáni tea, kávé, sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban), éjjeli leves. Tartózkodás alatt egy

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

M

F EKVÉSE: szálloda kb. 70 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 10 km-re, közvetlenül homokos-aprókavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2015-ben megnyílt szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, hal,
mexikói, olasz, kínai – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, medence bár, tengerparti bár, snack bár,
vitamin bár és diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi
csúszdák, luna park. A napágyak, napernyők, matracok
és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton
térítésmentesen állnak rendelkezésre. A strandtörölközők napi többszöri cseréje térítés ellenében lehetséges.
A szórakozásról soft animációs és sport programok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség korlátozott
adatforgalommal térítésmentesen a lobbyban. Térítés
ellenében üzletek, internetezési lehetőség, orvosi ellátás,
autóbérlés, fodrászat, mosoda, konferenciaterem, szobaszerviz.
SZOBÁK: Az 590 szobával rendelkező szállodában standard, emeletes ágyas standard, családi szobák és suite
szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 36 m2,
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SUNMELIA BEACH
RESORT HOT EL *****

FA M ILY
Török Riviéra - Side

illusztráció

VÉLEMÉNYÜN K: A szállodát kikapcsolódni vágy

ó, családos utasaink figyelmébe

alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az egyik
a’la carte étteremben, de előzetes foglalás szükséges.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a
frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás a vitamin és
diszkó bárban térítés ellenében lehetséges.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, aerobik, asztalitenisz, boccia, darts,
strandröplabda, fitneszterem, soft animációs programok,
esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes fog-

ajánljuk.

lalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
teniszpálya világítás, teniszfelszerelés, biliárd, bowling, vízi
sportok a tengerparton, elektromos darts.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence, miniklub,
luna park (érkezéskor 2 jegy térítésmentesen a gyermekeknek) várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SUN & F UN BESOROLÁS:

SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• vízi csúszdák
• luna park

Szíveskedjenek megtekinteni we
weboldalunkon a
az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat.
szálloda
www.sunfun.hu

61

FEKVÉSE: A szálloda kb. 65 km-re található
Antalya repülőterétől, Side óvárosától kb. 7 kmre és kb. 12 km-re Manavgat központjától, kb.
300 m-re a homokos tengerparttól. A tengerpartra
shuttle busz járat közlekedik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2015-ben megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek
(török, olasz, hal, kínai – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, medence bár, tengerparti bár, diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence,
vízi csúszdák. A napágyak, napernyők és strandtörölközők a medencénél térítésmentesen állnak
rendelkezésre. Wireless internetezési lehetőség
a lobbyban. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. Térítés ellenében szobaszerviz, mosoda, autóbérlés, orvosi ellátás, üzletek, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodának 270 szobája van, melyek két négyemeletes épületben helyezkednek el.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A szállodában
standard és családi szobák foglalhatóak. A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, széf, minibár
(üdítők és víz naponta egyszer töltve térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító
található. Alapterületük kb. 24 m2. A családi szobák
alapterülete kb. 46 m2, két szobával rendelkeznek,
melyek ajtóval elválasztottak, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-02:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé és sütemény, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, valamint a tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók.
Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen
lehet étkezni az a’la carte éttermekben, azonban
előzetes foglalás szükséges. Az import alkoholos
és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek, illetve fogyasztás a diszkó bárban és
az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: fitneszterem, strandröplabda, animációs programok, esti show műsorok, játékterem, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak a különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint törökfürdő, fodrászat,
masszázs, peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minimozi,
gyermekmedence és gyermekmenü várja. Térítés
ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

Crown Charm
Palace
Side/Kumköy

illusztráció

♦ Family ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszdák

A szállodát elsősorban családoknak és
pihenni vágyóknak ajánljuk, akik nem bánják,
hogy a tengerpart távolabb helyezkedik el
a szállodától.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
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Side/Colakli

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

Az üdülőfalut elsősorban családoknak
ajánljuk, akik kedvelik a bungalós elhelyezést
és a nagy területen fekvő komplexumokat,
illetve akik aquaparkkal rendelkező szállodát
keresnek.

SUN & FUN besorolás:

+

Török Riviéra - Side

Kamelya World
Holiday Village

FEKVÉSE: A szálloda kb. 55 km-re található
Antalya repülőterétől, Side központjától kb. 10
km-re, Colakli településen, közvetlenül a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: Az üdülőfalu egyike a
3 hotelből álló Kamelya komplexumnak, ahol központi étterem, a’la carte éttermek (hal, török, kínai,
stb. – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby,
medence, tengerparti, aquapark, snack bár) és
diszkó várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedencék, aquapark.
A napágyak, napernyők, matracok és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében üzletek, orvosi
ellátás, mosoda, konferenciaterem, szobaszerviz.
SZOBÁK: Az üdülőfalunak 584 szobája van,
melyek 2-3 szintes bungalóépületekben helyezkednek el. A szobák többségéhez erkély tartozik.
A standard szobák alapterülete kb. 22-28 m2, felszereltségük: központi légkondicionáló (meghatározott
időszakokban működik), telefon, televízió, széf, minibár,
wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen).
A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található. A superior szobák alapterülete kb. 30-37 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A deluxe
szobák alapterülete kb. 40-45 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A családi szobákban két
szoba van, melyek ajtóval elválasztottak, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval, alapterületük kb.
40-53 m2. A családi suite szobák két hálószobával és két
fürdőszobával, valamint egy nappalival rendelkeznek,
alapterületük kb. 105-113 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben, korai reggeli,
késői reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé és
sütemény, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, néhány
import ital térítésmentesen fogyaszthatók. Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az egyik a’la carte étteremben, azonban előzetes foglalás szükséges. Bizonyos import alkoholos és
alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek
és az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, minigolf, fitneszterem, darts, kosárlabda, focipálya, aerobik, vízi aerobik, strandröplabda,
mozi, animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: bowling, biliárd,
teniszpálya, pályavilágítás, teniszfelszerelés, motorizált
vízi sportok, szörf (engedély szükséges).
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna, jakuzzi, gőzfürdő. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness
és szépség szolgáltatások, mint SPA központ, szépségszalon, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó,
miniállatkert, gyermekmedence, vízi csúszdák, játszótér és gyermekmenü várja.

Egyes szolgáltatások a komplexum másik két
szállodája területén vehetőek igénybe.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 55 km-re található
Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 6 kmre, Colakli településen, kb. 100 m-re saját homokos tengerpartjától.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2015 májusában
megnyílt szállodában központi étterem, a’la carte
éttermek (török és olasz - előfoglalás szükséges),
bárok (lobby, medence, tengerparti, diszkó bár)
és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák.
A napágyak, napernyők, matracok és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, autóbérlés, wellness szolgáltatások, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 250 szobával rendelkezik,
melyek egy ötemeletes épületben találhatóak.
Economy, standard és junior suite típusú szobák
foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 35 m2,
felszereltségük: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár (ásványvíz
és üdítők naponta töltve térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található.
Az economy szobák alapterülete és felszereltsége
megegyezik a standard szobákéval, csak tájra nézőek és nem rendelkeznek erkéllyel. A junior suite
szobák alapterülete kb. 40 m2, egy hálószobával
és egy nappali résszel rendelkeznek, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, késői reggeli, ebéd,
vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délután snackek, fagylalt (meghatározott
időpontokban), éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok, valamint néhány import ital és a tea, kávé
térítésmentesen fogyaszthatók. Tartózkodás alatt
egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az
a’la carte éttermek egyikében, azonban előfoglalás szükséges. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek
térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, fitneszterem, aerobik,
animációs programok. Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, biciklibérlés, vízi
sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna, belső medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző
wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling, SPA központ.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence, miniklub, vízi csúszdák várja. Térítés ellenében
gyermekfelügyelet igényelhető.

Side Sungate
Hotel
Side/Colakli

illusztráció

♦ Young ♦

♦ Relax ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• vízi csúszdák

A szállodát a homokos tengerpartot
előnyben részesítő utasaink figyelmébe
ajánljuk, akik nem bánják, hogy a tengerpart
egy kicsit távolabb fekszik a hoteltől.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Side/Kizilot

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszdák

Az újonnan nyíló szállodát elsősorban olyan
fiataloknak ajánljuk, akik nem bánják, hogy a
hotel távolabb fekszik a nyüzsgő központtól.

Török Riviéra - Side

Calido Maris
Hotel

FEKVÉSE: A szálloda kb. 75 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb.
20 km-re, Kizilot településen, kb. 50 m-re a
tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2016-ban megnyíló szállodában központi étterem, a’la carte
éttermek (mediterrán és olasz - előfoglalás
szükséges), bárok (lobby, medence, tengerparti, diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, vízi csúszdák.
A napágyak, napernyők a medencénél és a
tengerparton térítésmentesen, a strandtörölközők letét ellenében állnak rendelkezésre.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, internetezési kávézó, wellness
szolgáltatások, üzletek, autóbérlés, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 426 szobával rendelkezik, melyek egy hatszintes épületben találhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik.
A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítés ellenében),
minihűtő. A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC,
hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, késői reggeli, ebéd,
vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délután snackek, fagylalt (meghatározott
időpontokban), éjjeli leves. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok és a tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók.
Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek és fogyasztás a diszkó
bárban térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, fitneszterem, animációs
programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: biliárd, vízi sportok a
tengerparton, játékterem.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna, belső medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző
wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling, jakuzzi.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, játszótér várja.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 75 km-re található
Antalya repülőterétől, Side központjától kb. 5 kmre, kb. 300 m-re a tengerparttól, egy folyó partján.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2016 májusában
megnyíló szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, olasz, mexikói, távol keleti,
halas - előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby,
tengerparti, medence, snack, vitamin, diszkó bár)
és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, vízi csúszdák.
A napágyak, napernyők, matracok és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról
soft animációs és sport programok gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési lehetőség
térítésmentesen. Térítés ellenében üzletek, wellness szolgáltatások, mosoda, orvosi ellátás, internet kávézó.
SZOBÁK: A szállodának 380 szobája van, melyek egy hatemeletes épületben helyezkednek el.
A legtöbb szobához erkély tartozik. Standard, családi „large” és összenyitható családi szobák foglalhatóak. A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban
működik), televízió, telefon, széf (térítésmentesen),
minibár (üdítők és sör térítésmentesen), wireless
internetezési lehetőség (térítésmentesen), papucs,
köntös. A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb.
34 m2. A családi „large” szobák alapterülete kb.
34-38 m2, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval. Az összenyitható családi szobák alapterülete kb. 40-42 m2, két légterűek és ajtóval elválasztottak, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00-ig vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé
és sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban),
gözleme, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, valamint néhány import ital térítésmentesen
fogyaszthatók. Bizonyos a’la carte éttermekben
térítésmentesen lehet étkezni, azonban előzetes
foglalás szükséges. Bizonyos import alkoholos és
alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok,
török kávé, a frissen facsart gyümölcslevek, valamint fogyasztás az a’la carte éttermekben és a
vitamin bárban térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, fitneszterem, táncórák,
jóga órák, gimnasztika, boccia, darts, strandröplabda, minigolf, animációs programok, esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: biliárd, játékterem, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna, gőzfürdő. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, minidiszkó, játszótér várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
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Jadore Deluxe
Hotel & Spa
Side/Titreyengöl

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• vízi csúszdák

Az újonnan nyíló szállodát elsősorban
pihenni vágyóknak és családoknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Side/Titreyengöl

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• vízi csúszdák

A szállodát elsősorban pihenni vágyó fiatal
utasainknak ajánljuk.

Török Riviéra - Side

Saray Regency
Resort & Spa

FEKVÉSE: A szálloda kb. 65 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb.
5 km-re, kb. 250 m-re saját, homokos tengerpartjától.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2015-ben felújított szállodában központi étterem, a’la carte
éttermek (kínai, barbeque – előzetes foglalás
szükséges), bárok (lobby bár, snack bár, medence bár, diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedence, vízi csúszdák. A napágyak,
napernyők valamint a strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen
állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft animációs és sport programok gondoskodnak.
Térítés ellenében üzletek, mosoda, szobaszerviz, fodrászat, wireless internetezési lehetőség.
SZOBÁK: A szálloda 381 szobával rendelkezik, melyek a főépületben és melléképületekben helyezkednek el. Standard típusú szobák
foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy
terasz tartozik. A főépületi standard szobák
alapterülete kb. 26 m2, felszereltségük: központi légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítés
ellenében), minibár (érkezéskor vízzel és üdítővel
töltve). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A melléképületi standard szobák
alapterülete kb. 19 m2, felszereltségük megegyezik a főépületi standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délutáni tea, kávé, sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban), éjjeli snack. A bárokban és a
főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok, valamint bizonyos import alkoholos italok
tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet
étkezni az a’la carte éttermek egyikében, azonban
előzetes foglalás szükséges. Bizonyos import alkoholos italok, az a’la carte éttermek szolgáltatásai,
valamint fogyasztás a diszkó bárban térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: strandröplabda, asztalitenisz, darts,
boccia, fitneszterem, aerobik, step aerobik, vízilabda, soft animációs programok, esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: vízi
sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint törökfürdő, masszázs, peeling,
szauna.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub várja. Rácsos kiságy és etetőszék igényelhető.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 65 km-re található
Antalya repülőterétől, Side központjától kb. 7 kmre, kb. 1,4 km-re saját tengerpartjától, egy folyó
partján. A szálloda tengerpartjára bizonyos időközönként shuttle járat közlekedik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2012-ben megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek
(török, olasz, mexikói - előfoglalás szükséges), bárok (lobby bár, tengerparti bár, medence bár, bisztró bár, diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napágyak, napernyők, matracok és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre.
A szórakozásról soft animációs és sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében üzletek,
wellness szolgáltatások, mosoda, orvosi ellátás,
internet kávézó, wireless internetezési lehetőség.
SZOBÁK: A szállodának 418 szobája van, standard és családi szobák foglalhatóak. A legtöbb
szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítésmentesen),
minibár (üdítők térítésmentesen), internetezési
lehetőség (térítésmentesen), tea- és kávékészítési
lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete
kb. 25 m2. Az családi szobák alapterülete kb. 45 m2,
két légterűek és ajtóval elválasztottak, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00-ig vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé és sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban), gözleme, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél
a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, valamint
néhány import ital térítésmentesen fogyaszthatók.
Az a’la carte éttermekben térítésmentesen lehet
étkezni tartózkodás alatt egy alkalommal, azonban
előfoglalás szükséges. Bizonyos import alkoholos
és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok, török kávé, a frissen facsart gyümölcslevek, valamint fogyasztás az a’la carte éttermekben térítés
ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, asztalitenisz, aerobik, vízilabda, darts, boccia, strandröplabda, soft animációs programok, alkalmanként esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
biliárd, játékterem, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna, gőzfürdő. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, gyermekmenü várja. Térítés ellenében
gyermekfelügyelet igényelhető.

Lake & River Side
Hotel & Spa
Side/Titreyengöl

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• vízi csúszdák

A szállodát elsősorban pihenni
vágyóknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Side/Titreyengöl

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• vízi csúszdák

A szállodát elsősorban pihenni vágyóknak
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Side

Port River Side
Hotel & Spa

FEKVÉSE: A szálloda kb. 65 km-re található Antalya repülőterétől, Side központjától kb.
7 km-re, kb. 550 m-re saját tengerpartjától, egy
folyó partján. A szálloda tengerpartjára bizonyos időközönként shuttle járat közlekedik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2015-ben megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, olasz - előfoglalás szükséges), bárok
(lobby bár, tengerparti bár, medence bár, bisztró bár, diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napágyak, napernyők,
matracok és strandtörölközők a medencénél
és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft animációs és
sport programok gondoskodnak. A lobbyban
wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében üzletek, wellness szolgáltatások, mosoda, orvosi ellátás, internet
kávézó, szobaszerviz.
SZOBÁK: A szállodának 250 szobája van, melyek egy ötemeletes épületben helyezkednek
el. A legtöbb szobához erkély tartozik. Standard
és családi szobák foglalhatóak. A standard szobák
felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítésmentesen),
minibár (üdítők térítésmentesen), wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard
szobák alapterülete kb. 25 m2. A családi szobák
alapterülete kb. 45 m2, két szobával rendelkeznek,
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00-ig vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé
és sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban),
gözleme, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok,
valamint néhány import ital térítésmentesen fogyaszthatók. Az a’la carte éttermekben térítésmentesen lehet étkezni tartózkodás alatt egy alkalommal, azonban előfoglalás szükséges. Bizonyos
import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok, török kávé, a frissen facsart
gyümölcslevek, valamint fogyasztás az a’la carte
éttermekben térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, asztalitenisz, aerobik, vízilabda, darts, boccia, strandröplabda, soft animációs programok, alkalmanként esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
biliárd, játékterem, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna, gőzfürdő. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, gyermekmenü várja. Térítés ellenében
gyermekfelügyelet igényelhető.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 75 km-re található Antalya
repülőterétől, Side belvárosától kb. 15 km-re, közvetlenül homokos-aprókavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, olasz,
ázsiai, mexikói, hal – előzetes foglalás szükséges),
bárok (lobby, medence, tengerparti, amfiteátrum,
diszkó, vitamin bár) és diszkó várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napernyők, napágyak és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
A lobbyban térítésmentes wireless internetezési
lehetőség. Térítés ellenében internet kávézó, mosoda, wellness szolgáltatások, üzletek, orvosi ellátás, fodrászat, konferenciaterem, szobaszerviz.
SZOBÁK: A szálloda 399 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély tartozik. Klub standard,
főépületi standard és klub családi szobák foglalhatóak. A klub standard szobák a főépület mögötti
klubépületekben helyezkednek el, felszereltségük:
légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár (üdítők és sör naponta töltve
térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség,
wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen).
A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC található.
A klub standard szobák alapterülete kb. 23 m2. A főépületi standard szobák tájra vagy tengerre nézőek,
alapterületük kb. 30 m2, felszereltségük megegyezik
a klub standard szobákéval. A klub családi szobák
a főépület mögötti klubépületekben helyezkednek
el, alapterületük kb. 36 m2, két hálószobával rendelkeznek, melyek ajtóval elválasztottak, némely szobában a pótágy emeletes ágy, további felszereltségük
megegyezik a klub standard szobákéval. A főépületi
családi szobák alapterülete kb. 36 m2, két hálószobával rendelkeznek, melyek tolóajtóval elválasztottak,
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 07:00-03:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat
tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli, délutáni snackek, délutáni tea, kávé, sütemény, fagylalt
(meghatározott időszakban), éjjeli snack. A bárokban
és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, valamint néhány import ital és a tea, kávé,
térítésmentesen fogyaszthatók. Tartózkodás alatt
egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az a’la
carte éttermekben, azonban előzetes foglalás szükséges. Bizonyos import italok, a frissen facsart gyümölcslevek, valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, aerobik, strandröplabda, darts,
boccia, asztalitenisz, teniszpálya, teniszfelszerelés,
animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, teniszpálya világítás, minifoci, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna, gőzfürdő. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
masszázs, peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, gyermekmedence, játszótér és gyermekmenü
várja.
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Lyra
Resort & Spa
Side/Kizilagac

illusztráció

♦ Family ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

A szállodát pároknak és családoknak
egyaránt ajánlunk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Side/Kumköy

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszdák

A szállodát elsősorban a kellemes
kikapcsolódást kereső utasok figyelmébe
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Side

Palm World
Resort & Spa

FEKVÉSE: A szálloda kb. 67 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb.
7 km-re, kb. 400 m-re a homokos tengerparttól.
A partra ingyenes shuttle busz közlekedik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2015-ben megnyílt szállodában központi étterem, tengerparti étterem, a’la carte étterem (halas – előzetes
foglalás szükséges), bárok (lobby bár, medence bár, tengerparti bár, diszkó bár, étterem
bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben
szabadtéri medence, gyermekmedence, vízi
csúszdák. A napágyak, napernyők, matracok
és a strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft animációs és sport
programok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen.
Térítés ellenében mosoda, orvosi ellátás, üzletek, szobaszerviz.
SZOBÁK: A szálloda összesen 192 szobával rendelkezik. Economy, standard és családi
szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák alapterülete kb.
22 m2, felszereltségük: központi légkondicionáló
(meghatározott időszakokban működik), telefon,
televízió, széf (térítés ellenében), minibár (víz naponta töltve térítésmentesen). A fürdőszobában
zuhanyzó, WC, hajszárító található. A családi szobák két szobával rendelkeznek, ajtóval elválasztottak, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval, alapterületük kb. 35 m2. Az economy szobák
alapterülete kb. 18 m2, a földszinten helyezkednek
el, kilátás nélküliek. Mozgáskorlátozottak számára
speciálisan kialakított szoba igényelhető.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délután snackek, tea, kávé, sütemény, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé, fagylalt (meghatározott időszakban) térítésmentesen
fogyaszthatók. Tartózkodás alatt egy alkalommal
térítésmentesen lehet étkezni az a’la carte étteremben, azonban előzetes foglalás szükséges. Az
import alkoholos és alkoholmentes italok, koktélok, fogyasztás a diszkó bárban, a frissen facsart
gyümölcslevek és az a’la carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, aerobik, darts, boccia,
strandröplabda, asztalitenisz, soft animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: videojátékok, vízi sportok
a tengerparton, biliárd.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, szauna, törökfürdő. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling, fodrászat.
GYERMEKEKNEK A kicsiket miniklub, játszótér,
minidiszkó, vízi csúszda és gyermekmenü várja.
Az étteremben etetőszék igényelhető.
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kokban működik), televízió, telefon,
minibár, széf, a fürdőszobában zuhanyzó, WC és hajszárító található. Az
economy szobák alapterülete kb. 16 m2. AG
YAR
ÁT
A standard szobák felszereltsége: központi
ANIM
légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), telefon, televízió, széf (térítés ellenében),
minibár (üdítők és víz térítésmentesen naponta töltve).
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található.
A standard szobák alapterülete kb. 36 m2. Foglalható emeletes ágyas családi szoba, mely alapterülete kb.
39 m2 és a pótágy emeletes ágy, további felszereltsége
megegyezik a standard szobáéval. A „B” típusú családi
szobák két szobásak, melyek egybenyílóak, némelyik ajtóval elválasztott, egy fürdőszobával rendelkeznek, alapterületük kb. 43 m2. A „C” típusú családi szobák két szobásak, ajtóval elválasztottak, két fürdőszobával rendelkeznek,
alapterületük kb. 72 m2. Mozgáskorlátozottak számára speciálisan kialakított szoba igényelhető.
ELLÁTÁS: All Inclusive ellátás, mely 07:00-24:00 óra között
vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos
rendszerben, késői reggeli, délután snackek, délutáni tea,

M

F EKVÉSE: A szálloda kb. 80 km-re található Antalya repülőterétől, Manavgat belvárosától kb. 15 km-re, Kizilot városától
kb. 3 km-re. A szálloda saját homokos-kavicsos tengerparttal
rendelkezik, melyet egy aluljárón át lehet megközelíteni.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2008-ban megnyílt szállodában
központi étterem, a’la carte éttermek (török, olasz, kínai, hal
– előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby, medence, snack,
tengerparti, vitamin, diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi
csúszdák. A napernyők, napágyak, matracok és a strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen
állnak rendelkezésre, a strandtörölközők többszöri cseréje térítés ellenében lehetséges. A szórakozásról amfiteátrum, soft animációs és sport programok gondoskodnak.
A lobbyban wireless internezetési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, fodrászat, autóbérlés, üzletek, szobaszerviz, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 479 szobával rendelkezik. A legtöbb
szobához erkély tartozik, azonban néhány szoba csak franciaerkéllyel rendelkezik. A szállodában economy, standard
és családi szobák foglalhatóak. Az economy szobák külön
melléképületben találhatóak az amfiteátrumnál, felszereltségük: központi légkondicionáló (meghatározott idősza-

TTÖRÖKORSZÁG, SIDE

FA M ILY
Török Riviéra - Side

illusztráció

VÉLEMÉNYÜNK: A szállodát családbarát és színv
onalas szolgáltat

ásai miatt a pihenni vágyóknak és

kávé, sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban), éjjeli leves. Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az egyik a’la carte étteremben, azonban
előzetes foglalás szükséges. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé
térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok, fogyasztás
a diszkó és vitamin bárban, a frissen facsart gyümölcslevek
valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások:
aerobik, darts, asztalitenisz, strandröplabda, boccia, kosár-

családos utasainknak egyaránt aján
ljuk.

labda, teniszpálya, fitneszterem, soft animációs programok
és alkalmanként esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, bowling, teniszpálya világítás, teniszfelszerelés, vízi sportok, elektromos darts.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence,
törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, gyery
mekmedence és luna park várja. Térítés ellenében gyermekhető.
felügyelet igényelhető.

SUN & F UN BESOROLÁS:

SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• vízi csúszdák
• luna park
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 55 km-re található
Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 6 kmre, Colakli településen, kb. 400 m-re a homokos
tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2011-ben megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek
(török és hal – előzetes foglalás szükséges), bárok
(lobby bár, medence bár, tengerparti bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekpancsoló, vízi csúszdák. A napágyak, napernyők, matracok és strandtörölközők
a medencénél és a tengerparton térítésmentesen
állnak rendelkezésre, a strandtörölközők cseréje
térítés ellenében lehetséges. A szórakozásról soft
animációs és sport programok gondoskodnak.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében üzletek, internet
sarok, orvosi ellátás, mosoda.
SZOBÁK: A szálloda 280 szobával rendelkezik,
standard és családi suite szobák foglalhatóak.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A standard szobák alapterülete kb. 21 m2, felszereltségük: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítés ellenében),
minibár (1 üveg ásványvíz az érkezés napján).
A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A családi suite szobák alapterülete kb. 32 m2,
két szobával rendelkeznek, ajtóval elválasztottak,
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All Inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, késői reggeli, ebéd,
vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délután snackek, fagylalt (meghatározott
időpontokban), éjjeli snack/leves. A bárokban és a
főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók.
Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az a’la carte éttermek egyikében,
azonban előzetes foglalás szükséges. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart
gyümölcslevek, fogyasztás a diszkó bárban térítés
ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, asztalitenisz, boccia, darts,
strandröplabda, fitneszterem, aerobik, soft animációs programok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszfelszerelés, teniszpálya világítás, biliárd, asztalifoci, kosárlabda, léghoki, vízi
sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek
rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, jakuzzi, gőzfürdő, peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK
A kicsiket gyermekpancsoló, játszótér, gyermekcsúszda, miniklub, gyermek büfé várja. Etetőszék
az étteremben és rácsos kiságy igényelhető.

Seher Sun Palace
Resort & Spa
Side/Colakli

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszdák

A szállodát a homokos tengerpartot
előnyben részesítő utasaink figyelmébe
ajánljuk, akik nem bánják, hogy a tengerpart
egy kicsit távolabb fekszik a hoteltől.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

+

Side/Kumköy

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszdák

A szállodát elsősorban a kellemes
kikapcsolódást kereső utasok figyelmébe
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

+

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Side

Orange
Palace Side

FEKVÉSE: A szálloda kb. 57 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb.
7 km-re, kb. 350 m-re a homokos tengerparttól,
ahová meghatározott időszakban ingyenes
shuttle járat közlekedik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014-ben megnyílt szállodában központi étterem, a’la carte étterem (török, olasz – előzetes foglalás
szükséges), snack étterem, bárok (lobby bár,
medence bár, diszkó bár, tengerparti bár) és
diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, vízi csúszdák.
A napágyak, napernyők, matracok és a strandtörölközők a medencénél és a tengerparton
térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft animációs és sport programok
gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében mosoda, szobaszerviz, orvosi ellátás,
üzletek.
SZOBÁK: A szálloda összesen 180 szobával
rendelkezik, melyek egy négyemeletes főépületben vannak. Economy, standard és családi
szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély
tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 26 m2,
felszereltségük: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), telefon, televízió, széf (térítés ellenében), minibár (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító
található. Az economy szobák alapterülete kb. 20
m2, nem rendelkeznek erkéllyel, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A családi szobák két szobával rendelkeznek, ajtóval elválasztottak, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval, alapterületük kb. 35 m2.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli, délután snackek, tea kávé, sütemény,
fagylalt (meghatározott időszakban), éjjeli snack.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az a’la carte éttermekben, azonban előzetes foglalás szükséges.
Az import alkoholos és alkoholmentes italok, koktélok, fogyasztás a diszkó bárban, a frissen facsart
gyümölcslevek és az a’la carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, aerobik, darts, boccia,
strandröplabda, asztalitenisz, soft animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, szauna, törökfürdő. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
jakuzzi, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, vízi csúszda és gyermekmenü várja.
Az étteremben etetőszék igényelhető.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 70 km-re található
Antalya repülőterétől, Kizilagac központjától kb.
2 km-re, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014-ben részben felújított szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, olasz – előzetes foglalás szükséges),
bárok (lobby, tengerparti, medence, diszkó bár)
és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, vízi csúszdák.
A napágyak, napernyők, matracok és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében internet kávézó,
szobaszerviz, pénzváltó, wellness szolgáltatások,
orvosi ellátás, mosoda, autóbérlés, fodrászat, konferenciaterem, üzletek.
SZOBÁK: A szállodának 305 szobája van, melyek egy hatemeletes épületben helyezkednek el.
A legtöbb szobához erkély vagy francia erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: egyénileg
szabályozható légkondicionáló, televízió, telefon,
széf (térítés ellenében), minibár (hetente két feltöltéssel az üdítők és víz térítésmentesen), wireless
internetezési lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában kád, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 23-27 m2.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé és sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban, nyári
szezonban), éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok
térítésmentesen fogyaszthatók. Az a’la carte éttermekben térítésmentesen lehet étkezni, azonban
előzetes foglalás szükséges. Az import alkoholos
és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok, török kávé, a frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás a diszkó bárban térítés ellenében állnak
rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, aerobik, vízi gimnasztika,
strandröplabda, kosárlabda, asztalitenisz, fitneszterem, boccia, darts, sakk, animációs programok és
esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, vízi sportok a tengerparton,
teniszpálya világítás, teniszfelszerelés, számítógépes játékok.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, szauna, jakuzzi. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
masszázs, peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence, miniklub, játszótér, minidiszkó, gyermekmenü
várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék
igényelhető. Térítés ellenében gyermekfelügyelet
igényelhető.

Aska Washington
Resort & Spa
Side/Kizilagac

illusztráció

♦ Family ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

A jó ár-érték arányú szállodát elsősorban
családok és baráti társaságok figyelmébe
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Side/Kumköy

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszda

Side óvárosához közeli hotel, melyet
elsősorban fiataloknak ajánlunk.

illusztráció

Török Riviéra - Side

Side Alegria
Hotel

FEKVÉSE: A szálloda kb. 55 km-re található Antalya repülőterétől, Side óvárósától kb.
3 km-re, Kumköy központjától néhány percre,
a homokos tengerparttól kb. 300 m-re fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014-ben felújított szállodában központi étterem, a’la carte
étterem, bárok (lobby bár, medence bár, tengerparti bár, diszkó bár) várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekpancsoló, vízi csúszda. A napágyak, napernyők,
strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre.
A szórakozásról soft animációs programok
gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében üzletek, fodrászat, orvosi ellátás, mosoda, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 295 szobával rendelkezik, standard szobák foglalhatóak. A legtöbb
szobához erkély tartozik. A standard szobák
felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítés
ellenében), minibár (érkezéskor üdítővel és vízzel
feltöltve, további napokon vízzel töltve). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-23:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délutáni kávé, tea és sütemények, fagylalt
(meghatározott időszakban), éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók.
A tengerparti bárban csak üdítőt és sört szolgálnak fel. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, frissen facsart gyümölcslevek és fogyasztás a
diszkóban térítés ellenében lehetséges.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, kosárlabda, röplabda,
fitneszterem, soft animációs programok, alkalmanként esti show műsorok. Egyes szolgáltatások
előzetes foglalással vagy térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, asztalifoci, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és
szépség szolgáltatások, mint SPA központ, jakuzzi,
szauna, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló,
miniklub várja.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 55 km-re található
Antalya repülőterétől, Side központjától kb. 8 kmre, Colakli településen, kb. 100 m-re a homokos
tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (török és hal – előzetes
foglalás szükséges), bárok (lobby bár, tengerparti
bár, diszkó bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekpancsoló, vízi csúszdák.
A napágyak, napernyők, matracok a medencénél
és a tengerparton térítésmentesen, a strandtörölközők térítés ellenében állnak rendelkezésre.
A szórakozásról soft animációs és sport programok
gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség
a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében üzletek, internet kávézó, orvosi ellátás.
SZOBÁK: A szálloda 184 szobával rendelkezik,
melyek egy főépületben és két melléképületben
találhatóak. Standard és családi szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége: egyénileg
szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió,
wireless internetezési lehetőség, széf (térítés ellenében), minibár (1 üveg ásványvíz az érkezés napján). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító
található. A családi szobák alapterülete és felszereltsége megegyezik a standard szobákéval, ahol
a pótágy emeletes ágy.
ELLÁTÁS: All Inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délután snackek, fagylalt (meghatározott
időpontokban), éjjeli leves. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók.
Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az a’la carte éttermek egyikében,
azonban előzetes foglalás szükséges. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart
gyümölcslevek, fogyasztás a diszkó bárban térítés
ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, asztalitenisz, darts, strandröplabda, fitneszterem, soft animációs programok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
teniszfelszerelés, teniszpálya világítás, bowling,
biliárd, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló,
játszótér, miniklub, minidiszkó várja. Etetőszék az
étteremben és rácsos kiságy igényelhető
Egyes szolgáltatások a Seher Resort & Spa
testvérszállodában vehetőek igénybe.

Seher Sun
Beach Hotel
Side/Colakli

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszdák

A szállodát a homokos tengerpartot
előnyben részesítő utasaink figyelmébe
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Belek

♦ Prestige ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

Nagy területen fekvő luxusszálloda, melyet
elsősorban a prémium kategóriát kedvelő
vendégeknek és családoknak ajánlunk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Belek

Rixos Premium
Belek

FEKVÉSE: A szálloda kb. 40 km-re található
Antalya repülőterétől, kb. 5 km-re Belek központjától,
közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁS: A 2015-ben részben felújított, egy főépületből és több mellék- és villaépületből álló szállodában központi étterem, a’la
carte éttermek (nemzetközi, libanoni, francia, olasz,
török, hal, ázsiai – előzetes foglalás szükséges),
bárok (lobby bár, Irish bár, Highlights bár, Troy Bár,
éjszakai bár, Lotus bár, medence,tengerparti, vitamin bár, stb.) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedencék, aquapark.
A napágyak, napernyők, matracok és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében szélessávú internetezési lehetőség, wellness szolgáltatások, üzletek,
orvosi ellátás, szobaszerviz, konferenciatermek.
SZOBÁK: A szálloda 740 szobával rendelkezik,
melyek több épületben helyezkednek el. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard
szobák a főépületben találhatóak, felszereltségük:
központi légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár (ásványvíz, üdítők, sör napi feltöltése térítésmentesen), wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség.
A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található.
A standard szobák alapterülete kb. 37 m2. A medence
suite-ok a melléképületekben találhatóak, külön medencerészleg tartozik hozzájuk, alapterületük kb. 64
m2, egy hálószobával és egy nappali résszel, valamint
két fürdőszobával rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat
tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé és sütemény, frissen
facsart narancslé (reggeli alatt), fagylalt (meghatározott időszakokban), éjjeli snack. Tartózkodás alatt egy
alkalommal térítésmentesen lehet étkezni bizonyos
a’la carte éttermekben, azonban előzetes foglalás
szükséges. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi és
import alkoholos és alkoholmentes italok és néhány
import ital, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók.
Bizonyos import italok, prémium kategóriájú italok,
bizonyos a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: strandröplabda, darts, teniszpályák, squash,
aerobik, vízi aerobik, íjászat, boccia, fitneszterem, animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: teniszoktatás, teniszfelszerelés, vízi sportok, bowling, biliárd, számítógépes
játékok. A szállodakomplexum mellett van a Trója
Aquapark, amely 25.000 m2 területen fekvő csúszdapark
(térítésmentesen) és delfinárium (térítés ellenében).
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna, gőzfürdő, belső medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző
wellness és szépség szolgáltatások, mint szépség központ, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, aquapark,
játszótér, minidiszkó, mozi, gyermekmedencék és
gyermekmenü várják.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 30 km-re található Antalya
repülőterétől, kb. 5 km-re Belek belvárosától, kb.
3 km-re Kadriye településtől, közvetlenül a homokosköves tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2015-ben megnyílt szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (ázsiai,
mexikói, olasz, török, hal, BBQ étterem – előzetes
foglalás szükséges), bárok (lobby, lounge, diszkó, vitamin, medence, tengerparti, pier bár, „birdie” bár)
várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedencék, aquapark. A napágyak, napernyők, matracok és strandtörölközők a medencénél és
a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre.
A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében internet
kávézó, üzletek, szobaszerviz, orvosi ellátás, mosoda,
wellness szolgáltatások, konferenciatermek.
SZOBÁK: A szállodának 426 szobája van, melyek a
főépületben találhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A deluxe szobák felszereltsége: légkondicionáló,
televízió, telefon, széf (térítésmentesen), minibár (üdítő,
víz, sör, bor naponta töltve térítésmentesen), wireless
internetezési lehetőség (térítésmentesen), tea-és kávékészítési lehetőség, köntös, papucs. A fürdőszobában
zuhanyzó, WC, hajszárító található. A deluxe szobák
alapterülete kb. 45 m2. Az infinity szobák közvetlen
medencekapcsolatosak, alapterületük és felszereltségük megegyezik a deluxe szobákéval. A deluxe suite
szobák alapterülete kb 70 m2, egy hálószobával és
egy nappalival, valamint két fürdőszobával rendelkeznek, felszereltségük megegyezik a deluxe szobákéval.
A deluxe sueno suite-ok alapterülete kb. 70 m2, közvetlen medencekapcsolatosak, egy hálószobával és egy
nappalival, valamint két fürdőszobával rendelkeznek,
felszereltségük megegyezik a deluxe szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, amely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délutáni snack, tea, kávé, sütemény,
fagylalt (meghatározott időszakokban), frissen facsart
gyümölcslevek a vitamin bárban, éjjeli leves és snack.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és
alkoholmentes italok és néhány import ital térítésmentesen fogyasztható. Bizonyos import alkoholos
és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok, az a’la carte éttermek szolgáltatásai, fogyasztás
a „Birdie” bárban és a frissen facsart gyümölcslevek
térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, teniszpályák, darts, asztalitenisz, strandröplabda, focipálya, kosárlabda, íjászat, golf-, tenisz- és focioktatás (csoportosan), mozi,
animációs programok és esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, bowling,
egyéni golfoktatás, teniszfelszerelés, egyéni teniszoktatás, pályavilágítás, vízi sportok.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, szauna, törökfürdő, gőzfürdő, jakuzzi. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér,
mozi, vízi csúszdák, gyermekmedencék, gyermekmenü várják. Térítés ellenében gyermekfelügyelet
igényelhető.
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Sueno Hotels
Deluxe Belek
Belek

illusztráció

♦ Prestige ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

A prémium kategóriájú szállodát az igazi
luxust kedvelőknek ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Belek

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• golf

A szállodát elsősorban a golfot kedvelők
és a pihenni vágyók figyelmébe ajánljuk,
akik nem bánják, hogy a tengerpart kicsit
távolabb helyezkedik el.

SUN & FUN besorolás:

Török Riviéra - Belek

Sueno Hotels
Golf Belek

FEKVÉSE: A szálloda kb. 30 km-re található
Antalya repülőterétől, kb. 5 km-re Belek belvárosától, kb. 3 km-re Kadriye településtől. A főépület kb.
400 m-re található a homokos-köves tengerparttól,
shuttle busz térítésmentesen közlekedik a Sueno
Hotels Deluxe recepciójáig.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2007-ben megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (francia, thai, mexikói, török – előzetes foglalás szükséges), bárok (snack, tengerparti, lobby,
stég, vitamin, medence, „Buggy bár”, „Birdie
bár”) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri
medence, gyermekmedence. A napágyak, napernyők, matracok és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak
rendelkezésre. A lobbyban wireless internetezési
lehetőség térítésmentesen. A szórakozásról soft
animációs és sport programok gondoskodnak.
Térítés ellenében konferenciaterem, mosoda, üzletek, szobaszerviz, wellness szolgáltatások, orvosi ellátás, autóbérlés, fodrászat.
SZOBÁK: A szállodának 174 szobája van, melyek
a főépületben találhatóak. A legtöbb szobához erkély
tartozik. A standard szobák felszereltsége: központi
légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), televízió, telefon, széf (térítésmentesen), minibár
(ásványvíz, üdítők, sör naponta töltve térítésmentesen),
wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen),
tea-és kávékészítési lehetőség, köntös, papucs. A fürdőszobában kád, WC, hajszárító található. A standard
szobák alapterülete kb. 30-35 m2. A senior szobák golf
pályára néznek, a pótágy egy kanapé, egyéb felszereltségük megegyezik a standard szobákéval, alapterületük kb. 35-40 m2. A junior suite szobák kertre vagy
golfpályára néznek, a pótágy egy kanapé, egyéb felszereltségük megegyezik a standard szobákéval, alapterületük kb. 50-80 m2. A jakuzzi suite és suite szobák
felszereltsége a weboldalunkon található meg.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, amely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, késői reggeli, ebéd,
vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni snack, tea, kávé, sütemény, éjjeli leves és snack. A reggeli alatt a frissen facsart narancslé
térítésmentesen fogyasztható. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok
és néhány import ital térítésmentesen fogyasztható.
Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok,
az a’la carte éttermek szolgáltatásai, fogyasztás a
„Birdie” bárban és a „Buggy” bárban, a frissen facsart
gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, teniszpálya, asztalitenisz, strandröplabda, focipálya, kosárlabda, minifoci, strandfoci, aerobik, soft animációs programok és esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás
szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, asztalifoci, golfoktatás és golf felszerelés,
teniszfelszerelés, pályavilágítás, vízi sportok.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, jakuzzi, szauna, törökfürdő, gőzfürdő. Térítés ellenében
a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és
szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, mozi és
gyermekmedence várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

A vendégek igénybe vehetik a Sueno Deluxe
Belek egyes szolgáltatásait.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 35 km-re található
Antalya repülőterétől, kb. 2 km-re Belek központjától, közvetlenül a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, ázsiai, olasz,
hal – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby
bár, medence bár, diszkó bár) várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, aquapark. A napágyak, napernyők, matracok,
strandtörölközők térítésmentesen állnak rendelkezésre a medencéknél és a tengerparton. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési lehetőség
térítésmentesen. Térítés ellenében szobaszerviz,
üzletek, mosoda, orvosi ellátás, autóbérlés, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 546 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A standard szobák a főépületben találhatóak, felszereltségük: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), televízió, széf,
telefon, minibár (víz, üdítők, sör térítésmentesen)
wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen).
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító.
A standard szobák alapterülete kb. 36 m2. A családi szobák a melléképületben találhatóak, két szobával és két fürdőszobával rendelkeznek, ajtóval
elválasztottak, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. Alapterületük kb. 72 m2. A suite
szobák alapterülete kb. 67 m2, egy hálószobával
és egy nappalival, vagy két hálószobával rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a főétteremben svédasztalos rendszerben, korai
reggeli, késői reggeli, délután snackek, délutáni
kávé, tea, sütemények, frissen facsart narancslé
(reggeli alatt), fagylalt (meghatározott időszakban),
éjjeli snackek. A főétkezéseknél és a bárokban a
helyi és import alkoholos és alkoholmentes italok,
tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos
import italok, prémium kategóriájú italok, pezsgő,
válogatott borok, frissen facsart gyümölcslevek, az
a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében
állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, teniszpálya, foci, strandröplabda, kosárlabda, minifoci, step aerobik, aerobik, asztalitenisz, animációs programok, esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: vízi sportok a tengerparton, teniszpálya
világítás, teniszfelszerelés, teniszoktatás, golf.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, szauna, jakuzzi. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
masszázs, peeling, szolárium.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér,
mini aquapark és gyermekmenü várja. Gyermekfelügyelet és babakocsi térítés ellenében igényelhető.
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Spice
Hotel & Spa
Belek

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

A jó minőségű szállodát elsősorban pihenni
vágyóknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Belek

♦ Relax ♦

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

A szállodát elsősorban igényes utasok
figyelmébe ajánljuk. Családoknak, pároknak
egyaránt alkalmas.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Belek

Ela Quality
Resort Hotel

FEKVÉSE: A szálloda kb. 35 km-re található
Antalya repülőterétől, Belek központjától kb.
2 km-re, közvetlenül a homokos-aprókavicsos
tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2007-ben megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek
(francia, mexikói, japán, olasz, hal, – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby, medence, tengerparti, vitamin, spa bár stb.). A kertben szabadtéri
medencék, gyermekmedence és vízi csúszdák.
A napágyak, napernyők, matracok és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen.
Térítés ellenében szobaszerviz, wellness szolgáltatások, üzletek, mosoda, orvosi ellátás, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 583 szobával rendelkezik,
melyek a főépületben illetve villaépületekben
találhatóak. Főépületi standard, superior, családi
dublex és lake house típusú szobák foglalhatóak.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A
standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban üzemel), telefon,
LCD televízió, széf (térítésmentesen), minibár (ásványvíz, üdítők, sör térítésmentesen naponta töltve),
wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen).
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. Alapterületük kb. 35-45 m2. A superior szobák
alapterülete kb. 38-44 m2, a fürdőszobában jakuzzi
található, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A dublex családi szobák a főépületben találhatóak, 2 szinttel rendelkeznek, ajtó nélküliek,
a galérián egy szoba és egy fürdőszoba, az alsó szinten
szintén egy szoba és egy fürdőszoba található, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
Alapterületük kb. 65-75 m2. A lake house szobák felszereltségét a weboldalunkon találják meg.
ELLÁTÁS: Ela all inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délutáni snack, délutáni tea, kávé és sütemény, éjjeli
snack. A szobaszerviz meghatározott időszakban ingyenesen vehető igénybe. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok,
néhány import ital térítésmentesen fogyaszthatók.
Bizonyos import italok, prémium kategóriájú italok,
a’la carte étterem szolgáltatásai valamint energia italok térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, teniszfelszerelés, asztalitenisz,
strandröplabda, darts, fitneszterem, focipálya, kosárlabda, minigolf, boccia, aerobik, nordic walking,
biliárd, mozi, szörf (engedély szükséges), katamarán,
animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszpálya világítás, teniszoktatás, golfoktatás, vízi sportok a tengerparton, bowling, segway.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna, belső medencék. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness
és szépség szolgáltatások, mint SPA központ, szépségszalon, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, gyermekcsúszda, gyermekbüfé várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 40 km-re található
Antalya repülőterétől, Belek központjától kb. 5 kmre, Bogazkent központjától kb. 1 km-re, közvetlenül
a homokos-kavicsos tengerparton, melyhez stég is
tartozik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte étterem (olasz, nemzetközi – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, tengerparti
bár, medence bár, diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedencék, vízi csúszdák. A napágyak, napernyők,
strandtörölközők a medencénél és a tengerparton
térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak.
A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmenetesen. Térítés ellenében konferenciaterem, 24
órás szobaszerviz, wellness szolgáltatások, orvosi ellátás, mosoda, internet kávézó, üzletek.
SZOBÁK: A 2011-ben épült szállodában 304 szoba található, a legtöbb szobához erkély tartozik.
A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik),
televízió, telefon, széf (térítés ellenében), minibár
(víz, üdítők és sör naponta térítésmentesen), wireless
internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. Alapterületük kb. 27 m2. A családi szobák alapterülete kb.
45 m2, kétszobásak, ajtóval elválasztottak, további
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
A deluxe szobák alapterülete kb. 32 m2, jakuzzival
rendelkeznek az erkélyen vagy a szobában, további
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délután snackek, délutáni tea, kávé és sütemény,
fagylalt (meghatározott időszakban), éjjeli snackek.
A tartózkodás alatt heti egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az egyik a’la carte étteremben,
azonban előzetes foglalás szükséges. A bárokban és
a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok, néhány import ital, a frissen facsart narancslé (a reggeli időtartama alatt) térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok, a frissen
facsart gyümölcslevek, illetve az a’la carte éttermek
szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: kosárlabda, fitneszterem, aerobik, vízi aerobik, boccia, darts, minifoci, teniszpálya, teniszfelszerelés, asztalitenisz, strandröplabda, íjászat, mozi,
animációs programok és esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszpálya
világítás, biliárd, bowling, számítógépes játékok, vízi
sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness
és szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling,
SPA központ.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
minidiszkó, miniklub, játszótér, luna park várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető.
Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
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Sherwood
Dreams Resort
Belek/Bogazkent

illusztráció

♦ Family ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

A rövid transzferidővel elérhető
szállodát szolgáltatásai miatt elsősorban
családosoknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Belek/Bogazkent

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• közvetlen part

A szállodát a nyugodt kikapcsolódást kereső
pároknak, nászutasoknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Török Riviéra - Belek

Sensimar Belek
Resort & Spa

FEKVÉSE: A szálloda kb. 40 km-re található
Antalya repülőterétől, Belek központjától kb.
5 km-re, Bogazkent központjától kb. 1 km-re,
közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2011-ben megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte étterem (hal, nemzetközi – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, tengerparti bár, medence
bár, lounge bár) várják a vendégeket. A kertben
szabadtéri medence. A napágyak, napernyők,
strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre.
A szórakozásról soft animációs programok gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési
lehetőség térítésmenetesen. Térítés ellenében
konferenciaterem, szobaszerviz, wellness szolgáltatások, orvosi ellátás, mosoda, üzletek.
SZOBÁK: A szállodának 230 szobája van,
melyek egy főépületben és több kisebb épületben helyezkednek el. A legtöbb szobához
erkély vagy franciaerkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), televízió, telefon, széf (térítésmentesen), minibár (víz,
üdítők és sör térítésmentesen naponta töltve), teaés kávékészítési lehetőség, wireless internetezési
lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában
zuhanyzó, WC, hajszárító található. Alapterületük
kb. 27 m2. A deluxe szobák alapterülete kb. 32 m2,
néhány szobában jakuzzi található, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval. A lake house
szobák alapterülete kb. 36 m2, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délután snackek, délutáni tea, kávé és sütemény, éjjeli
snack. A tartózkodás alatt heti egy alkalommal
térítésmentesen lehet étkezni az egyik a’la carte
étteremben, azonban előzetes foglalás szükséges.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, néhány import ital, frissen facsart narancslé (reggeli alatt) térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import alkoholos és
alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok,
a frissen facsart gyümölcslevek, illetve az a’la carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak
rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: kosárlabda, fitneszterem, aerobik, vízi
aerobik, boccia, darts, teniszpálya, teniszfelszerelés, asztalitenisz, strandröplabda, minifoci, íjászat,
soft animációs programok, alkalmanként élőzene.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
teniszpálya világítás, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentesen igénybe vehető
szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, gőzfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs, peeling, szépségszalon.
A szállodapolitika alapján a hotel 18 év alatti
vendégeket nem fogad!

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 40 km-re található
Antalya repülőterétől, Belek-Bogazkent településen, a központtól kb. 8 km-re, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2007-ben megnyílt
szálloda több, 5 emeletes épületből áll. A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, mexikói, olasz, mediterrán – előzetes foglalás
szükséges), bárok (lobby bár, vitál bár, medence
bár, diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napernyők, napágyak, matracok a medencénél és a tengerparton ingyenesen
állnak rendelkezésre, a strandtörölközőkért letétet
kell fizetni. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. A lobbyban wireless
internetezési lehetőség. Térítés ellenében fodrászat, üzletek, wellness szolgáltatások, orvosi ellátás, mosoda, internet kávézó, szobaszerviz, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 372 szobával rendelkezik,
standard és családi szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A szobák felszereltsége: központi légkondicionáló, telefon, televízió,
széf (térítésmentesen), minibár (ásványvíz, üdítők
térítésmentesen), wireless internet hozzáférés.
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 27 m2.
A családi szobák két szobából állnak, ajtóval elválasztottak, némelyik emeletes ággyal rendelkezik,
alapterületük kb. 40 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobáéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé,
sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban),
késői vacsora. Tartózkodás alatt egy alkalommal
az a’la carte étteremben térítésmentesen lehet
étkezni. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok, néhány import
ital, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok,
a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében
állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, kosárlabda, strandröplabda, asztalitenisz, fitneszterem, vízi aerobik, darts,
minigolf, mozi, animációs programok, esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: teniszfelszerelés, teniszpálya világítás,
asztalifoci, vízi sportok, biliárd, bowling, számítógépes játékok, golf.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna, gőzfürdő, jakuzzi, belső medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére
állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér,
gyermekmedence, vízi csúszda és gyermekmenü
várja.

Crystal Family
Resort & Spa
Belek/Bogazkent

illusztráció

♦ Family ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

Kategóriájának megfelelő, jó
szolgáltatásokkal rendelkező szálloda.
Elsősorban családok figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Belek/Bogazkent

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

A szállodát elsősorban családoknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Belek

Crystal Waterworld
Resort & Spa

FEKVÉSE: A szálloda kb. 40 km-re található
Antalya repülőterétől, Belek központjától 15
km-re, közvetlenül a homokos-aprókavicsos
tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2013-ban megnyílt szállodában központi étterem, a’la carte
éttermek (török, hal, olasz, dél-amerikai, távol-keleti – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, medence bár, terasz bár, tengerparti bár, diszkó bár, stb.) és diszkó várja a
vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedence, aquapark. A napágyak,
napernyők, matracok a medencénél és a
tengerparton térítésmentesen, a strandtörölközők letét ellenében vehetőek igénybe.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében internet kávézó, szobaszerviz, wellness
szolgáltatások, konferenciaterem, mosoda, orvosi ellátás, fodrászat, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 882 szobával rendelkezik, melyek több melléképületben helyezkednek el. Standard és családi szobák foglalhatóak.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: központi légkondicionáló
(meghatározott időszakban működik), televízió,
telefon, széf (térítésmentesen), minibár (üdítők és
víz térítésmentesen), wireless internet hozzáférés
(térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/
kád, WC, hajszárító található. Alapterületük kb.
27 m2. A családi szobák két szobásak, ajtóval elválasztottak, alapterületük kb. 33 m2, a felszereltségük megegyezik a standard szobáéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé
és sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban),
éjjeli snack. Tartózkodás alatt egy alkalommal ingyenesen lehet étkezni az a’la carte éttermekben,
azonban előzetes foglalás szükséges. A bárokban
és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, néhány import ital térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import alkoholos és
alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok,
fogyasztás az a’la carte éttermekben, valamint a
frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, fitneszterem, darts, vízi
aerobik, strandröplabda, vízilabda, asztalitenisz,
minigolf, kosárlabda, animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszpálya világítás, teniszfelszerelés, asztalifoci, vízi sportok, számítógépes játékok,
bowling, biliárd, golf.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, jakuzzi, törökfürdő, szauna, gőzfürdő.
Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint SPA központ, masszázs, peeling, fodrászat.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, gyermek csúszdák várják.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 40 km-re található
Antalya repülőterétől, Belek belvárosától kb. 5 kmre, közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton
fekszik. A szálloda tengerpartjához stég is tartozik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014 júniusában
megnyílt szállodában központi étterem, snack
étterem, a’la carte éttermek (távol-keleti, török,
olasz, barbeque, hal – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, étterem bár, tengerparti
bár, medence bár, snack bár, diszkó bár) és diszkó
várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyerekmedence, aquapark. A napágyak,
matracok, napernyők, strandtörölközők térítésmentesen állnak rendelkezésre a medencénél és a
tengerparton. A szórakozásról animációs és sport
programok, esti show műsorok gondoskodnak.
A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében szobaszerviz, üzletek, fodrászat, mosoda, orvosi ellátás, konferenciaterem, internetsarok, autóbérlés.
SZOBÁK: A szálloda 612 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély tartozik. Standard és
családi szobák foglalhatóak. A standard szobák
felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, széf, telefon, minibár (üdítő és
víz naponta töltve térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség, wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó,
WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 34 m2. A családi szobák kétszobásak,
ajtóval elválasztottak, alapterületük kb. 50 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a főétteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, napközben snackek, fagylalt (meghatározott időszakban), éjjeli snack. A főétkezéseknél
és a bárokban a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok, frissen facsart gyümölcslevek (reggeli alatt),
valamint néhány import ital, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Egyes prémium italok, üveges alkoholos italok, különleges import és helyi
borok, frissen facsart gyümölcslevek , az a’la carte
éttermek szolgáltatásai és fogyasztás a diszkó bárban térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, teniszpálya, kosárlabdapálya, asztalitenisz, boccia, vízi aerobik, vízilabda,
darts, sakk, strandröplabda, strandfoci, minifoci,
animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: játékterem, teniszpálya világítás, teniszfelszerelés,
bowling, biliárd, motorizált vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna, gőzfürdő, jakuzzi.
Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint masszázs, peeling, szépségszalon, SPA központ.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, minidiszkó, minimozi, aquapark várják.
Az étteremben etetőszék igényelhető. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.
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Port Nature Luxury
Resort Hotel & Spa
Belek/Bogazkent

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

A jó minőségű, 2014-ben megnyílt szállodát
elsősorban pihenni vágyó utasainknak
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Belek

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszdák

Az üdülőfalut elsősorban családoknak,
pároknak ajánljuk, akik nem bánják, hogy a
tengerpart távolabb helyezkedik el.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Belek

River Garden
Holiday Village

FEKVÉSE: A szálloda kb. 35 km-re található Antalya repülőterétől, Belek központjától
kb. 8 km-re, Kadriye település központjától kb.
3 km-re, kb. 2,5 km-re a homokos-aprókavicsos
tengerparttól. A tengerpartra meghatározott
időszakban bizonyos időközönként shuttle járat közlekedik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA:
A 2011-ben
megnyílt, 2014-ben felújított üdülőfaluban
központi étterem, a’la carte éttermek (hal,
török – előzetes foglalás szükséges), bárok (medence bár, folyó bár, tengerparti
bár, aqua bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napágyak, napernyők és
strandtörölközők a medencénél és a strandon térítésmentesen állnak rendelkezésre.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében wellness szolgáltatások, orvosi ellátás,
üzletek, fodrászat, mosoda.
SZOBÁK: A komplexumnak 339 szobája van,
melyek bungalóépületekben helyezkednek el.
Standard és suite szobák foglalhatóak. A legtöbb
szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard
szobák kertre vagy medencére néznek, felszereltségük: egyénileg szabályozható légkondicionáló,
televízió, telefon, széf (térítésmentesen), minibár
(érkezéskor üdítő és víz, további napokon ásványvízzel töltve térítésmentesen). A fürdőszobában
zuhanyzó, WC található. Alapterületük kb. 30 m2.
A suite szobák két hálószobával rendelkeznek,
a fürdőszobában kád/zuhanyzó található, további
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. Alapterületük kb. 36 m2.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délutáni snackek, délutáni tea, kávé és sütemény, fagylalt (meghatározott időszakokban), éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok, térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import italok, prémium italok, a frissen facsart gyümölcslevek valamint
az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, minigolf, teniszpálya, aerobik, darts, asztalitenisz, animációs programok,
esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében
vehetőek igénybe: vízi sportok a tengerparton, teniszpálya világítás.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna, gőzfürdő. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, gyermekmedence, gyermekcsúszda, játszótér
várja. Gyermekfelügyelet térítés ellenében vehető
igénybe.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 40 km-re található
Antalya repülőterétől, Bogazkent központjától kb.
1 km-re, közvetlenül a homokos/kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2008-ban megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek
(olasz, thai és hal- előzetes foglalás szükséges),
bárok (lobby, kávézó, snack, diszkó bár) és diszkó
várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napágyak,
napernyők, matracok és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és
sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében wellness szolgáltatások, orvosi ellátás, konferenciaterem, fodrászat, üzletek, mosoda, szobaszerviz, pénzváltás, autóbérlés.
SZOBÁK: A szállodának 523 szobája van, melyek mind a keleties hangulatot tükrözik. Standard, családi dublex és junior suite típusú szobák
foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik.
A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió,
széf, minibár (ásványvíz és üdítők napi feltöltése
térítésmentesen), wireless internetezési lehetőség.
A fürdőszobában kád vagy zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 27
m2. A családi szobákban két szint van, ajtó nélkül,
a galérián egy szoba, az alsó szinten szintén egy
szoba és egy fürdőszoba található, alapterületük
kb. 45 m2, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval. A junior suite szobatípusok tengerre
nézőek, jakuzzival rendelkeznek, alapterületük kb.
31 m2, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délután snackek, gözleme, délutáni tea, kávé és sütemény, fagylalt (meghatározott
időszakokban), késői vacsora. Tartózkodás alatt
egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az
egyik a’la carte étteremben, azonban előzetes
foglalás szükséges. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok,
néhány import ital térítésmentesen fogyaszthatók.
Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek, az a’la carte
éttermek szolgáltatásai, prémium italok, pezsgő
térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, teniszpálya, kosárlabda,
strandröplabda, vízilabda, asztalitenisz, minigolf,
aerobik, darts, animációs programok, esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: teniszpálya világítás, teniszfelszerelés,
vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna, gőzfürdő, belső medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint jakuzzi, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszda, miniklub, játszótér, minidiszkó várja.
Térítés ellenében mini luna park, illetve gyermekfelügyelet.
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Siam Elegance
Hotel & Spa
Belek/Bogazkent

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

A szállodát elsősorban a keleti hangulatot
kedvelő, nyugodt kikapcsolódásra vágyó
utasok figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

+

Antalya/Lara

♦ Prestige ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark
• luna park

A magas kategóriájú szállodát elsősorban
családok és pihenni vágyók figyelmébe
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Antalya

Royal Holiday
Palace

FEKVÉSE: A szálloda kb. 15 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 17 km-re Antalya
belvárosától, közvetlenül a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2011-ben megnyílt szállodában központi étterem, snack étterem, a’la carte éttermek (olasz, hal, távol-keleti,
grill, mexikói étterem – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby, terasz, medence, snack,
amfiteátrum, bowling, diszkó bár) és diszkó
várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, aquapark. A napágyak, napernyők és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen
állnak rendelkezésre (a strandtörölközők napi
többszöri cseréje térítés ellenében lehetséges).
A szórakozásról amfiteátrum, animációs és
sport programok gondoskodnak. Wireless
internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében internet kávézó,
autóbérlés, fodrászat, orvosi ellátás, mosoda,
üzletek, konferenciaterem, szobaszerviz.
SZOBÁK: A szálloda 604 szobával rendelkezik, a legtöbb szobához erkély tartozik. A szállodában superior és családi szobák foglalhatóak.
A superior szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban), telefon,
televízió, széf (térítésmentesen), minibár (üdítő és
sör naponta töltve térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség, wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/
kád, WC, hajszárító található. A superior szobák
alapterülete kb. 46 m2. A családi r.o.h. típusú szobák
alapterülete kb. 60-75 m2, egy- vagy két légterűek.
Az egy légterűek két szinttel (dublex), míg a két légterűek ajtóval elválasztott szobákkal rendelkeznek,
felszereltségük azonos a superior szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délután snackek, tea, kávé, sütemény,
fagylalt (meghatározott időszakban), éjjeli snack.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, valamint néhány import
ital, a tea és a kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes
italok, prémium italok, az a’la carte éttermek szolgáltatásai, a frissen facsart gyümölcslevek térítés
ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, reggeli aerobik, step
aerobik, asztalitenisz, boccia, strandröplabda, vízi
aerobik, darts, teniszpálya, animációs programok
és esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: bowling, biliárd, számítógépes játékok, teniszfelszerelés, teniszpálya világítás, teniszoktatás, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások : gőzfürdő,
törökfürdő, jakuzzi, szauna, belső medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmenü, gyermekmedence, játszótér, minidiszkó és
luna park várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet,
térítésmentesen rácsos kiságy igényelhető.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 10 km-re található
Antalya repülőterétől, kb. 15 km-re Antalya belvárosától, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2012-ben megnyílt szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (mexikói, távol-keleti, görög, olasz, francia, halas, török
– előzetes foglalás szükséges), bárok (tengerparti, lobby, medence, diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence,
vízi csúszdák. A napágyak, napernyők, strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. A lobbyban
wireless internetezési lehetőség térítésmentesen.
Térítés ellenében internet kávézó, szobaszerviz (06:0024:00 között), wellness szolgáltatások, orvosi ellátás,
mosoda, üzletek, fodrászat, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodának 650 szobája van, melyek a főépületben helyezkednek el. A szállodában
superior, családi és „lagoon” szobák foglalhatóak.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A superior szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), LCD televízió,
telefon, széf (térítésmentesen), minibár (víz, üdítők,
sör térítésmentesen naponta töltve), tea- és kávékészítési lehetőség, wireless internetezési lehetőség
(térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád
WC, hajszárító található. Alapterületük kb. 35 m2.
A családi szobák 2 szobából állnak és ajtóval elválasztottak, alapterületük kb. 56 m2, felszereltségük
megegyezik a superior szobákéval. A „lagoon” szobák alapterülete kb 36 m2, közvetlen medencekapcsolattal rendelkeznek, felszereltségük megegyezik
a superior szobákéval. Mozgáskorlátozottak számára
speciálisan kialakított szoba igényelhető.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli,
délutáni snack, délutáni tea, kávé és sütemény, éjjeli
snack, frissen facsart gyümölcslevek (meghatározott
időszakokban). A szobaszerviz (00:00-06:00 között)
térítésmentesen vehető igénybe. Tartózkodás alatt
egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az
egyik a’la carte étteremben, azonban előzetes foglalás szükséges. A bárokban és a főétkezéseknél a
helyi alkoholos és alkoholmentes italok és néhány
import ital térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos
import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium
italok térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, fitneszterem, aerobik,
darts, teniszpálya, kenu, szörf (engedély szükséges), animációs programok, esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
teniszfelszerelés, teniszpálya világítás, vízi sportok,
bowling, biliárd, számítógépes játékok, mozi.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: szauna, törökfürdő, gőzfürdő, belső medence. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
SPA központ, fodrászat, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, gyermekmenü, mozi, játszótér, luna
park, minidiszkó, vízi csúszdák várják. Rácsos kiságy és etetőszék az étteremben igényelhető.
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Delphin
Imperial
Antalya/Lara

illusztráció

♦ Prestige ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

Családoknak, illetve magas kategóriájú
szállodát keresőknek egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Antalya/Lara

♦ Relax ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

A színvonalas szolgáltatásokat nyújtó
szállodát elsősorban pihenni vágyók
figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

illusztráció

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Antalya

Delphin
Diva Premiere

FEKVÉSE: A szálloda kb. 10 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 15 km-re Antalya
belvárosától, közvetlenül a homokos–aprókavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014-ben felújított szállodában központi étterem, a’la carte
éttermek (török, olasz, kínai, japán, mexikói,
hal – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby, tengerparti, vitamin, diszkó bár stb.) és
diszkó várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, aquapark.
A napágyak, napernyők, matracok és strandtörölközők a medencénél és a strandon térítésmentesen vehetőek igénybe. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
A lobbyban térítésmentes wireless internetezési lehetőség. Térítés ellenében internet kávézó,
szobaszerviz (06:00-24:00 között), wellness szolgáltatások, orvosi ellátás, konferenciaterem,
fodrászat, mosoda, üzletek.
SZOBÁK: A szállodának 481 szobája van,
melyek a 6 emeletes főépületben helyezkednek el. A szállodában standard és dublex családi
szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély
tartozik. A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), televízió, telefon, széf (térítésmentesen), minibár (víz, üdítők, sör térítésmentesen
naponta töltve), térítésmentes wireless internetezési lehetőség, tea- és kávékészítési lehetőség.
A fürdőszobában zuhanyzó/kád WC, hajszárító
található. Alapterületük kb. 26-30 m2. A dublex
családi szobákban 2 szint van, ajtó nélkül, a galérián egy szoba, az alsó szinten szintén egy szoba
található, egy fürdőszobával rendelkezik. Alapterületük kb. 47 m2, a felszereltségük megegyezik a
standard szobáéval. Mozgáskorlátozottak számára
speciálisan kialakított szoba igényelhető.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délutáni snack, délutáni tea, kávé és
sütemény, éjjeli snack, szobaszerviz (00:00-06:00
között). Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni bizonyos a’la carte éttermekben, azonban előzetes foglalás szükséges.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok és néhány import ital térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium italok
térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, asztalitenisz, darts, aerobik, fitneszterem, animációs programok, esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: asztalifoci, teniszfelszerelés, teniszpálya
világítás, biliárd, bowling, számítógépes játékok.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, gőzfürdő, belső medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA
központ, szépségszalon, peeling, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, luna
park, minidiszkó, gyermekmedence, gyermek
csúszda, gyermekmenü, játszótér várja.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 10 km-re található
Antalya repülőterétől, Lara településen, kb. 16 kmre Antalya belvárosától, közvetlenül a homokos
tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2005-ben megnyílt szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (olasz,
távol-keleti, grill, hal, török, barbeque – előzetes
foglalás szükséges), bárok (lobby, diszkó, bowling,
medence, tengerparti, vitamin bár) és diszkó várja a
vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, aquapark. A napernyők, napágyak,
matracok és strandtörölközők a medencénél és a
tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre.
A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében szobaszerviz, wellness
szolgáltatások, shuttle busz, vízi pipa, orvosi ellátás,
üzletek, mosoda, autóbérlés, konferenciaterem. Az
internet kávézó térítésmentesen használható.
SZOBÁK: A szállodának 401 szobája van. A legtöbb szobához erkély tartozik. Standard és családi
dublex szobatípusok foglalhatók. A standard szobák
felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), televízió, telefon, széf
(térítésmentesen), minibár (víz, üdítők és sör naponta
töltve térítésmentesen), wireless internet hozzáférés
(térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád
WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 28-32 m2. A családi dublex szobák a szálloda 7. emeletén helyezkednek el, tengerre nézőek, az
alsó szinten egy nappali és egy fürdőszoba található,
a galérián egy hálószoba franciaággyal és egy fürdőszoba található. A dublex szobák felszereltsége
megegyezik a standard szobákéval, alapterületük
kb. 47 m2. Mozgáskorlátozottak számára speciálisan
kialakított szoba igényelhető.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, késői reggeli, ebéd,
vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni snackek, gözleme, délutáni kávé,
tea és sütemény, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok
és néhány import ital, frissen facsart gyümölcslevek a
reggelinél térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos
import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium
italok, a’la carte étterem szolgáltatásai, a frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás a Habana bárban
térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: röplabda, strandröplabda, aerobik, vízi
aerobik, teniszpálya, teniszfelszerelés, asztalitenisz,
fitneszterem, minigolf (előzetes foglalás szükséges),
minifoci (előzetes foglalás szükséges), kosárlabda,
tollaslabda, darts, nem motorizált vízi sportok (kenu,
vízi bicikli, szörf – engedély szükséges), animációs
programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetők igénybe: bowling, biliárd, teniszpálya világítás, motorizált vízi sportok, búvárközpont.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, szauna, jakuzzi. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
SPA központ, gőzfürdő, szépségszalon, masszázs,
peeling, fodrászat.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér és minidiszkó várja. Rácsos kiságy igénylehető.
Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
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Concorde
De Luxe Resort
Antalya/Lara

illusztráció

♦ Relax ♦

♦ Family ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

Kategóriájának megfelelő szálloda, mely
rövid transzferidővel elérhető. Pihenni
vágyóknak és családoknak egyaránt
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Antalya/Lara

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

Kategóriájának megfelelő szálloda, melyet
igényes hotelt kedvelőknek és családoknak
ajánlunk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Antalya

Delphin
Palace

FEKVÉSE: A szálloda kb. 10 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 15 km-re Antalya
belvárosától, Lara településen, közvetlenül
a homokos-aprókavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában
központi étterem, a’la carte éttermek (török,
tengergyümölcsei, olasz, kínai, mexikói, sushi
étterem – előzetes foglalás szükséges), bárok
(lobby, medence, snack, diszkó bár) és diszkó
várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence és aquapark. A napágyak, napernyők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében internet kávézó, szobaszerviz (06:00-24:00),
wellness szolgáltatások, orvosi ellátás, mosoda,
konferenciaterem, üzletek.
SZOBÁK: A szállodának 557 szobája van, melyek a nyolc emeletes főépületben helyezkednek el. A szállodában standard, családi szobák
és junior lakosztályok foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott
időszakokban működik), televízió, telefon, széf (térítésmentesen), minibár (víz és üdítő naponta töltve
térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség,
wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen).
A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. Alapterületük kb. 28-32 m2. A családi szobák 2
szobából állnak és ajtóval elválasztottak, alapterületük kb. 45 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A junior lakosztályok jakuzzival
rendelkeznek, alapterületük kb. 36 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délutáni snack, délutáni tea, kávé
és sütemény, éjjeli snack. A szobaszerviz (00:0006:00 között) térítésmentesen vehető igénybe.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, néhány import ital térítésmentesen fogyaszthatók. Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni bizonyos
a’la carte éttermekben, azonban előzetes foglalás
szükséges. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek, prémium italok, az a’la carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, teniszpálya világítás, teniszfelszerelés (letét ellenében), fitneszterem, aerobik,
mozi, kenu, szörf (engedély szükséges), animációs
programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: motorizált vízi sportok, számítógépes játékok, bowling, biliárd.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: szauna, törökfürdő, gőzfürdő, belső medence. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
SPA központ, fodrászat, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, minimozi, gyermekmedence és gyermek
csúszda várja.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 10 km-re található
Antalya repülőterétől, Lara településen, Antalya
központjától kb. 12 km-re, közvetlenül a homokosaprókavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014-ben felújított
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek
(olasz, török, mongol étterem – előzetes foglalás
szükséges), snack étterem, bárok (lobby bár, snack
bár, medence bár, tengerparti bár, diszkó bár) és
diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri
medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napágyak, napernyők, matracok és strandtörölközők a
medencénél és a strandon térítésmentesen állnak
rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. Wireless internetezési
lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében internet kávézó, mosoda, fodrászat, orvosi
ellátás, szobaszerviz, üzletek, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 499 szobával rendelkezik,
melyek két kilencemeletes épületben helyezkednek el. A legtöbb szobához erkély tartozik.
A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik),
telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár
(víz, üdítők és sör naponta térítésmentesen), teaés kávékészítési lehetőség, wireless internetezési
lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában
zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard
szobák alapterülete kb. 29 m2. A junior családi szobák kétlégterűek, tolóajtóval elválasztottak, egy
fürdőszobával rendelkeznek, alapterületük kb. 35
m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. Az összenyitható családi szobák két szobásak, ajtóval elválasztottak, két fürdőszobával rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval. Alapterületük kb. 57 m2.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben, korai reggeli, késői reggeli,
délután snackek, délutáni tea, kávé és sütemény,
frissen facsart gyümölcslé (reggeli alatt), fagylalt
(meghatározott időszakokban), éjjeli büfé. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és
alkoholmentes italok, valamint néhány import ital,
tea, kávé térítésmentesen fogyasztható. Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet
étkezni az egyik a’la carte étteremben, azonban
előzetes foglalás szükséges. Bizonyos import és
prémium italok, valamint a frissen facsart gyümölcslevek, az a’la carte éttermek szolgáltatásai
térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, strandröplabda, darts, kosárlabda, minifoci, minigolf, teniszpálya, teniszfelszerelés, asztalitenisz, fitneszterem, animációs
programok és esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszpálya
világítás, vízi sportok biliárd, bowling.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, gőzfürdő, szauna. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
SPA központ, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, gyermekmedence, vízi csúszdák, gyermekbüfé,
játszótér várja.
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Sherwood Breezes
Resort
Antalya/Lara

illusztráció

♦ Family ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

Jó minőségű szálloda, melyet elsősorban
családoknak ajánlunk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Antalya/Lara

♦ Family ♦

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

Jó minőségű szálloda jó szolgáltatásokkal,
elsősorban családok és párok figyelmébe
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Antalya

Liberty
Hotels Lara

FEKVÉSE: A szálloda kb. 17 km-re található
Antalya repülőterétől, Antalya belvárosától kb. 22
km-re, közvetlenül a homokos tengerparton fekszik. A partszakaszhoz stég is tartozik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (olasz, török,
barbeque, ázsiai – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, medence bár, vitamin
bár, tengerparti bár, diszkó bár) és diszkó várja
a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
relax medence, gyermekmedence, vízi csúszdák.
A napernyők, napágyak, strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen
állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs
és sport programok gondoskodnak. A lobbyban
wireless internetezési lehetőség. Térítés ellenében: konferenciaterem, szobaszerviz, internet kávézó, üzletek, orvosi ellátás, mosoda, autóbérlés.
SZOBÁK: A szálloda összesen 311 szobával
rendelkezik, standard, „large”, családi és családi
dublex szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához
erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége:
központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár (ásványvíz és üdítő térítésmentesen,
naponta feltöltve), tea- és kávékészítési lehetőség.
A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 21-23 m2.
A „large” szobák alapterülete kb. 30 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A családi szobák két szobával rendelkeznek, ajtóval elválasztottak,
alapterületük kb. 45 m2, felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval. A családi dublex szobák kétszintesek, nincs közöttük ajtó, két fürdőszobával rendelkeznek, alapterületük kb. 50 m2, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délutáni snack, délutáni tea, kávé, sütemény, fagylalt (meghatározott időszakokban),
éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, néhány import ital, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók.
Az egyéb import alkoholos és alkoholmentes italok, a
frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás az a’la carte
étteremben térítés ellenében lehetséges. Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az a’la carte étteremben, azonban előzetes foglalás
szükséges.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: animációs programok, esti show műsorok, teniszpálya, asztalitenisz, kosárlabda, röplabda,
strandröplabda, vízilabda, darts, aerobik, vízi aerobik,
jóga, táncórák, fitneszterem. Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében
vehetőek igénybe: biliárd, teniszpálya világítás, teniszfelszerelés, számítógépes játékok, vízi sportok a
tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, szauna, törökfürdő, jakuzzi. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző
wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
wellness központ.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszdák és miniklub várja.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 20 km-re található
Antalya repülőterétől, kb. 6 km-re Antalya belvárosától, kb. 150 m-re az aprókavicsos tengerparttól,
melyet egy alagúton át lehet megközelíteni.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, snack étterem, a’la carte éttermek (olasz,
hal – előzetes foglalás szükséges), bárok (medence bár, vitamin bár, tengerparti bár, diszkó bár) és
diszkó várják a vendégeket. A kertben szabadtéri
medencék, gyermekmedence, vízi csúszda. A napágyak, napernyők, matracok és strandtörölközők a
medencénél és a tengerparton térítésmentesen
állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs
és sport programok gondoskodnak. A lobbyban
wireless internetezési lehetőség térítésmentesen.
Térítés ellenében szobaszerviz, internet kávézó,
autóbérlés, konferenciaterem, mosoda, wellness
szolgáltatások, orvosi ellátás, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda összesen 346 szobával
rendelkezik. A legtöbb szobához erkély vagy
terasz tartozik. A szállodában standard, családi, junior suite és senior suite szobák foglalhatók.
A standard szobák felszereltsége légkondicionáló,
televízió, telefon, széf (térítésmentesen), minibár
(üdítők, víz és sör naponta töltve térítésmentesen),
wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen).
A fürdőszobában kád, WC, hajszárító található.
A standard szobák alapterülete kb. 22 m2. A családi
szobák két hálószobával rendelkeznek, alapterületük kb. 54 m2, további felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval. A junior suite-ok egy hálószobával és egy nappalival rendelkeznek, alapterületük kb. 48 m2, tengerre nézőek, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval. A senior suiteok egy hálószobával és egy nappalival rendelkeznek, alapterületük kb. 54 m2 és tengerre nézőek,
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délután snackek, fagylalt (meghatározott
időszakokban), éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, prémium italok,
az a’la carte éttermek szolgáltatásai, fogyasztás a
diszkóban, a frissen facsart gyümölcslevek térítés
ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, vízi aerobik, boccia, darts,
aerobik, asztalitenisz, animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: vízi sportok a tengerparton, teniszpálya világítás, teniszfelszerelés.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna, belső medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző
wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence és játszótér várja. Térítés ellenében
gyermekfelügyelet igényelhető.
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Porto Bello Hotel
Resort & Spa
Antalya/Konyalti

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszda

Antalya városközpontjához közeli szálloda,
mely rövid transzferidővel elérhető.
Fiataloknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Antalya/Lara

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

A hangulatos szállodát elsősorban nyugodt
kikapcsolódásra vágyó utasok és fiatalok
figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Antalya

Miracle
Resort

FEKVÉSE: A szálloda kb. 15 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 11 km-re Antalya
belvárosától, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (mexikói,
olasz, török, hal – térítés ellenében, előzetes
foglalás szükséges), bárok (lobby, tengerparti, medence, diszkó bár) várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napágyak, napernyők
és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében internetezési lehetőség, szobaszerviz,
mosoda, üzletek, fodrászat, wellness szolgáltatások, orvosi ellátás, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodának 696 szobája van,
melyek a 9 emeletes főépületben helyezkednek el. A szállodában standard és családi szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: központi
légkondicionáló (meghatározott időszakokban
működik), televízió, telefon, széf (térítésmentesen),
minibár (üdítővel és sörrel töltve naponta térítésmentesen), wireless internetezési lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC,
hajszárító található. Alapterületük kb. 28-34 m2.
A családi szobák egybenyíló standard szobák két
fürdőszobával, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 07:0002:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délutáni snack, délutáni tea, kávé és
sütemény, fagylalt (meghatározott időszakokban)
és éjjeli snack. A főétteremben 00:00-06:00-ig éjjeli snack fogyasztására van lehetőség. A bárokban
és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok és néhány import ital térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import alkoholos és
alkoholmentes italok, prémium italok, a frissen
facsart gyümölcslevek, fogyasztás a „Bridge” bárban, valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai
térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS:
Térítésmentes
szolgáltatások: teniszpálya, kosárlabda, minifoci,
minigolf, mozi, darts, asztalitenisz, aerobik, fitneszterem, strandröplabda, íjászat, animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: focipálya, vízi sportok a
tengerparton, teniszpálya világítás, teniszoktatás,
teniszfelszerelés, számítógépes játékok.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, szauna, gőzfürdő, törökfürdő. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
SPA központ, szépség központ, peeling, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedencék és gyermekmenü várja. Etetőszék
az étteremben és rácsos kiságy igényelhető.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 55 km-re található Antalya
repülőterétől, Kemer központjától kb. 9 km-re, közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014-ben megnyílt szállodában központi étterem, snack éttermek, a’la carte étterem (olasz, török, hal, kínai – előzetes foglalás
szükséges), bárok (lobby bár, tengerparti bár, medence bár, vitamin bár, aqua bár, diszkó bár) és diszkó
várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedence, aquapark. A napágyak, napernyők,
strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmenetesen. Térítés ellenében internet kávézó, orvosi ellátás,
mosoda, szobaszerviz, konferenciaterem, üzletek.
SZOBÁK: A szállodának 400 szobája van, melyek
45 két-három szintes épületben helyezkednek el.
Standard, lake és családi szobák foglalhatóak. A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), televízió,
telefon, széf (térítésmentesen), minibár (üdítővel és
sörrel töltve naponta térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség, wireless internetezési lehetőség
(térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC,
hajszárító található. Alapterületük kb. 29 m2. A standard large szobák alapterülete kb. 35 m2, további
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
A lake szobák a földszinten vagy az felsőbb emeleteken helyezkednek el, alapterületük kb. 29 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A lake
large szobák alapterülete kb. 35 m2, további felszereltségük megegyezik a lake szobákéval. A családi
szobák két szobásak, két fürdőszobával rendelkeznek,
ajtóval elválasztottak, felszereltségük azonos a standard szobákéval, alapterületük kb. 58-70 m2.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat
tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli, délután
snackek, délutáni tea, kávé és sütemény, frissen facsart
narancslé (reggeli alatt), fagylalt (meghatározott időszakban), éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél
a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, néhány import ital térítésmentesen fogyaszthatók. Tartózkodás
alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az
egyik a’ la carte étteremben, azonban előzetes foglalás
szükséges. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok, a frissen facsart
gyümölcslevek, illetve az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, strandröplabda, darts, kosárlabda,
minifoci, minigolf, teniszpálya, teniszfelszerelés, asztalitenisz, fitneszterem, animációs programok és esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás
szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
teniszpálya világítás, biliárd, számítógépes játékok, vízi
sportok.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: gőzfürdő, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek
rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint SPA központ, masszázs, peeling,
szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
csúszdák, miniklub, minidiszkó, játszótér, gyermekmenü várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
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Sherwood
Club Kemer
Kemer/Göynük

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• közvetlen part
• ultra all inclusive
• aquapark

A 2014-ben megnyílt szállodát elsősorban
pihenni vágyóknak és családoknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Kemer/Tekirova

♦ Relax ♦

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

A szállodát családbarát és színvonalas
szolgáltatásai miatt a pihenni vágyóknak
és a családosoknak egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Kemer

Amara Dolce
Vita Luxury

FEKVÉS: A szálloda kb. 75 km-re található
Antalya repülőterétől, Tekirova település közelében, kb. 18 km-re Kemer központjától, közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton. A tengerparthoz stég is tartozik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2006-ban megnyílt
szállodában központi éttermek, a’la carte éttermek (hal, távol-keleti, görög, mexikói, mediterrán,
molekuláris, steak, tengerparti étterem – előzetes
foglalás szükséges), bárok (lobby bár, tengerparti
bár, medence bár, vitamin bár, biliárd bár, irish pub,
diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi
csúszdák. A napágyak, napernyők, matracok és a
strandtörölközők a medencénél és a tengerparton
térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban
térítésmentesen. Térítés ellenében internet kávézó,
orvosi ellátás, wellness szolgáltatások, mosoda, vízi
pipa, üzletek, szobaszerviz, fodrászat, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodának 710 szobája van, a legtöbb
szobához erkély tartozik. Standard klub és deluxe
standard szobák foglalhatóak. A standard klub szobák
a klub épületekben találhatóak, felszereltségük: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban
működik), LCD televízió, telefon, széf (térítésmentesen), maxi bár (térítésmentesen naponta töltve üdítővel, vízzel, sörrel, csokoládéval és rágcsálnivalóval),
tea- és kávékészítési lehetőség, wireless internetezési
lehetőség térítésmentesen. A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító, köntös, papucs található. Alapterületük kb. 40 m2. A deluxe standard szobák alapterülete kb. 40 m2, a deluxe épületekben helyezkednek
el, felszereltségük megegyezik a klub szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:00-24:00 óra
között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben
svédasztalos rendszerben, késői reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé és sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban), frissen facsart narancslé (a reggelinél),
némely a’la carte étteremben való fogyasztás (görög,
mexikói - előzetes foglalás szükséges). A bárokban és a
főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok,
illetve néhány import ital térítésmentesen fogyaszthatók.
Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok illetve az a’la carte éttermek térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: vízilabda, medencejátékok, teniszpálya, teniszfelszerelés, darts, kosárlabda, strandröplabda, tollaslabda, minifoci, asztalitenisz, aerobik, vízi aerobik,
fitneszterem, szörf (engedély szükséges), íjászat, boccia, jóga, animációs programok és esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: motorizált
vízi sportok a tengerparton, katamarán, búvárközpont,
lovaglás, számítógépes játékok, bowling, biliárd.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna, gőzfürdő, belső medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző
wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, minidiszkó, minimozi, miniállatkert, játszótér, gyermekmenü várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 65 km-re található
Antalya repülőterétől, Camyuva település közelében, kb. 7 km-re Kemer központjától, közvetlenül
a homokos/kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (török, kínai, olasz, hal,
mexikói étterem – előzetes foglalás szükséges), bárok
(„dolphin” bár, terasz bár, tengerparti bár, éjjeli klub)
várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedence, vízi csúszdák. A napágyak, napernyők, matracok és a strandtörölközők a medencénél
és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban
és a medencénél. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. Térítés ellenében szobaszerviz, wellness szolgáltatások, orvosi ellátás, mosoda, fodrászat, üzletek, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodának 346 szobája van, melyek a főépületben találhatóak. Standard (erkéllyel
vagy erkély nélkül) és családi szobák foglalhatóak.
A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik),
televízió, telefon, széf (térítés ellenében), minibár
(üdítők, víz és sör térítésmentesen naponta töltve), wireless internet hozzáférés (térítésmentesen),
tea- és kávékészítési lehetőség. A fürdőszobában
kád, WC, hajszárító található. Alapterületük kb.
29-36 m2. A családi szobák két szobásak, ajtóval
elválasztottak, alapterületük kb. 56 m2, felszereltségük azonos a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé és sütemény, fagylalt (meghatározott időszakokban), frissen
facsart narancslé (reggeli alatt), éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok illetve néhány import ital térítésmentesen fogyaszthatók. Az ultra all inclusive keretében
00:30-07.00 között csak üdítőitalok és sör fogyasztható térítésmentesen. Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az egyik a’la
carte étteremben, azonban előzetes foglalás szükséges. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes
italok, prémium kategóriájú italok, valamint a frissen
facsart gyümölcslevek illetve az a’la carte éttermek
szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, teniszfelszerelés, asztalitenisz, fitneszterem, kenu, szörf (engedély szükséges), sakk, aerobik, darts, boccia, kosárlabda,
strandröplabda, animációs programok és esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, bowling, teniszoktatás, teniszpálya világítás, motorizált vízi sportok, számítógépes játékok.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence, miniklub, minidiszkó, játszótér, gyermekmenü
várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék
igényelhető. Térítés ellenében gyermekfelügyelet
igényelhető.
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Fantasia Hotel
De Luxe
Kemer/Camyuva

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

A szállodát szolgáltatásai miatt elsősorban
fiataloknak és pároknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Kemer/Göynük

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• ultra all inclusive
• vízi csúszdák

A jó minőségű, fiatal szállodát elsősorban
a pihenni vágyóknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Török Riviéra - Kemer

Karmir
Resort & Spa

FEKVÉSE: A szálloda kb. 40 km-re található Antalya repülőterétől, Kemer városától kb.
8 km-re, kb. 100 m-re a homokos-kavicsosköves tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014-ben megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (olasz, török – előzetes foglalás szükséges),
bárok (lobby bár, medence bár, tengerparti
bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák.
A napágyak, napernyők, strandtörölközők térítésmentesen állnak rendelkezésre a medencénél és a tengerparton. A szórakozásról animációs és sport programok, esti show műsorok
gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés
ellenében: konferenciaterem, mosoda, orvosi
ellátás, fodrászat, szobaszerviz.
SZOBÁK: A szálloda 297 szobával rendelkezik, a legtöbb szobához erkély tartozik.
Standard és családi szobák foglalhatóak.
A standard szobák felszereltsége: központi
légkondicionáló, televízió, széf (térítésmentesen),
telefon, minibár (érkezéskor feltöltve, további feltöltés térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító. A standard szobák alapterülete kb. 23 m2. A családi szobák kétlégterűek,
további felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval, alapterületük kb. 34 m2. A junior suite
szobák egy hálószobával és egy nappali résszel
rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval, alapterületük kb. 40 m2.
Mozgáskorlátozottak számára speciálisan kialakított szoba igényelhető.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a főétteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli,
délutáni snackek, délutáni kávé, tea, sütemények,
fagylalt (meghatározott időszakban), éjjeli snack.
A főétkezéseknél és a bárokban a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import italok, prémium kategóriájú italok, frissen facsart gyümölcslevek, az
a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében
állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, tenisz, darts, kosárlabda,
fitneszterem, vízi aerobik, aerobik, strandröplabda,
vízilabda, medencejátékok, animációs programok,
esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében
vehetőek igénybe: vízi sportok a tengerparton, teniszfelszerelés, biliárd, számítógépes játékok, teniszpálya világítás.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna, gőzfürdő. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe, mint
masszázs, szépségszalon, egészségügyi kezelések,
peeling.
GYERMEKEKNEK:
A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér várják. Az étteremben etetőszék igényelhető.
Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.
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Dalaman

Dalaman – Információk

Dalaman üdülőhelye
Dalaman Töröország dél-nyugati részén elhelyezedő város, amely nemzetözi repülőteréről valamint
a örnyezeténe páratlan természeti szépségéről ismert. Gyönyörű strando, tradicionális étterme, teázó, ávézó várjá a turistáat. Kiváló infrastrutúrával rendelezi, hiszen összeöttetésben áll a
legfelapottabb turistaparadicsomoal, mint Fethiye, Marmaris, Icmeler vagy Ölüdeniz. Dalamanból
tömegözleedési eszözzel vagy autóval is önnyedén eljuthatun a örnyé látnivalóihoz, amely
özött ősi romoat valamint bizánc ori építészeti maradványoat is találhatun. Az idelátogató turistá többsége jellemzően ma még továbbutazi valamelyi nyüzsgőbb üdülővárosba. Dalaman és
örnyééne természeti szépsége minden idelátogatót elbűvöl, évente mintegy 2 millió turista választja nyaralóhelyéül Töröország ezen régióját. A türizé tengerrel, gyönyörű lagúnáal, csodás partszaaszoal és gyönyörű zöldellő pínea erdőel övezett terület csodás iapcsolódási és sportolási
lehetőséget ínál az idelátogatóna. A özelben található Dalaman-folyó raftingtúrái felejthetetlen
élményt nyújtana a sport szerelmeseine. Kiváló étterme, széles ategóriájú szállodá és nyüzsgő
éjszaai élet gondosodna a turistá iapcsolódásáról.

MARMARIS – Marmaris kb. 95 km-re helyezkedik el Dalamantól.
Marmaris városa egykor egy aprócska halászfalu volt, napjainkban
viszont a 30 ezer fős település nyaranta 300-400 ezres nyüzsgő
nagyvárossá válik. A nyári szezonban tökéletes az idő, május végétől szinte még felhőt sem látni az égen, ezért kedvelt úti cél a
turisták számára. Pezsgő éjszakai élete világhírű, egész Európából
vonzza az utasokat. A bárok, szórakozóhelyek, kiváló éttermek hangulata, ízei elvarázsolják az ott pihenőket. A bazársoron mindenféle árut megtalálunk, a ruháktól kezdve a bőrárukig. A vízi sportok
összes fajtája elérhető az öbölben. Tökéletes választás mind a vitorlázás, mind a merülés szerelmeseinek. A vadregényes hegyekbe szervezett dzsip túrák felejthetetlen élményekkel gazdagítják az
idelátogatókat, ahol szűk erdei ösvényeken, sekély folyók és meredek sziklák között kanyarogva száguldanak a profi, helyi sofőrök.
FETHIYE – Fethiye kb. 50 km-re helyezkedik el Dalamantól. A régiót erről a kisvárosról nevezték el, mely népszerű turistaparadicsom.
Az ősi város még mindig őrzi ókori romjait. A Fethiye fölött lévő
hegybe vésett 2500 éves lykiai sziklasírok a város leglátogatottabb
nevezetességei. Az egész városban fedezhetőek még fel ókori
maradványok, emellett a múzeumban rengeteg látnivalót találunk.

A település kikötőjéből egynapos hajóutak indulnak, fürdési pontokkal és sznorkelezési lehetőséggel.
ÖLÜDENIZ – Dalaman repülőterétől kb. 60 km-re elhelyezkedő
kisváros, amely egy természetvédelmi terület közepén helyezkedik el. Kristálytiszta vizű, homokos-aprókavicsos strandja vonzza
a napsütés szerelmeseit. Hangulatos éttermekkel és bárokkal tömött partszakasza ínycsiklandó ételeket, italokat kínál a látogatóknak. Az extrém sportok kedvelőinek is tartogat meglepetést az
öböl, hiszen siklóernyőzésre is van lehetőségük a bátrabbaknak.
ICMELER – Icmeler Marmaris nyüzsgő elővárosa, amely kb. 105
km-re helyezkedik el Dalamantól. A strandolni vágyókat széles,
homokos, néhol kavicsos partszakaszok várják. Az öböl strandjai
kiválóan alkalmasak a nyugodt fürdőzésre, emellett a vízi sportok
szerelmeseinek is tökéletes úticél. A több kilométer hosszú sétányon sétálva mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő ételeket,
italokat. A tengerpart zsúfolásig tele van szórakozási- és vásárlási
lehetőségekkel. Marmaris hangulatára emlékeztető, egyedülálló
élményt nyújt az éjszakai bárok, szórakozóhelyek nyüzsgése. Kedvelt nyaralóhely ez az aprócska kisváros, főként az aktív pihenésre
vágyóknak ajánljuk.

Marmaris

Ölüdeniz

Fethiye

Icmeler

www.sunfun.hu
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Faultatív iránduláso - Dalaman
Kleopátra sziget hajóirándulás
A Kleopátra sziget a Gökova
öböl egy kis szigete, kb. 12 kmre Marmaristól, amelyet hajóval
közelítünk meg. Délelőtt többszöri fürdési lehetőség adódik
a program során, hiszen a hajó
Incekum Bay-nél és a Fenerliszigetnél is kiköt rövid időre.
A hajón elfogyasztott könnyű
ebéd után érkezés a Kleopátra

szigetre, ahol a fehérhomokos
tengerparton kb. 3 órányi szabadidő adódik élvezni a gyönyörű partot, a simogató tengert és a napsütést. Délután a
visszahajózás közben még egy
fürdőzési pont lesz, a Delfinöbölnél, majd érkezés vissza a
kikötőbe.

12 szigetes hajótúra
A Fethiye kikötőjéből induló egész napos
hajótúra 12 sziget mentén kalauzol el minket kényelmes, tágas hajóval. A program
során néhány szigetnél fürdési lehetőség
adódik a kristálytiszta tengerben, míg a többi szigetet a hajó fedélzetéről csodálhatjuk
meg. Szerencsés esetben delfinekkel és
teknősökkel is találkozhatunk. Napközben
könnyű ebéd a hajón, majd visszaérkezés a
kiindulópontra a délutáni órákban.

Pamuale-Hierapolis
Egész napos kirándulás az évezredek alatt formált Pamukkale - „gyapotvárhoz”, mely Törökország szimbóluma és egyike a világ természeti csodáinak. A program során megismerhetik Kleopátra fürdőjét, mely a világszép királynő szépségének forrása a legendák szerint.
Közvetlenül felette magasodik Hierapolis szent városa ókori templomaival, római fürdőivel,
sírhelyeivel. Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.

Marmaris jeep szafari
Egész napos felejthetetlen szafari program
képzett sofőrökkel a Marmaris környéki hegyekben. A program tartalmaz kétszeri off
road vezetést, tengerparti fürdőzést, ebédet, teázási lehetőséget, vízesés látogatást,
fotózási lehetőséget. A programot igazi
kalandvágyó utasainknak ajánljuk.

Rodosz szigettúra
Reggeli indulás után katamarán hajókkal kelünk át a tengeren Rodosz szigetére. A hajóút hossza kb. 1 óra. A szigetre való érkezés után kb. 5-6 óra szabadidő, majd délután
visszaindulás a hajóval. Látványosságok Rodoszon: Mandraki kikötő, Régészeti Múzeum,
Nagymesteri Palota, Hippokratész tér, Szulejmán Szultán mecset, Fethi Pasa könyvtár, Akropolisz, Apollón templom, Anthony Quinn öböl. A programhoz útlevél szükséges.
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Dalyan (busszal)

Dalaman – Információk

Egész napos kirándulás a Dalyan folyó deltájához. Reggeli transzfer után érkezés Dalyan kikötőjébe, ahol
rövid ismertetést kaphatunk a deltatorkolatról, majd
innen kb. 25 fős kis hajóval indulunk tovább az iszapfürdő helyszínére. Az egy órás iszapfürdő eredményeként
felfrissülve folytathatjuk programunkat. Ebéd után továbbhajózunk az Iztuzu Beach irányába, a hajóút során
megtekintjük a híres Lykiai sziklasírokat. A Dalyan folyó
deltatorkolatánál lehetőség van teknősökkel találkozni.
Az Iztuzu Beach-en eltöltendő kb. másfél óra szabadidő alatt élvezhetjük a napsütést és a kristálytiszta tengervizet. Késő délután érkezünk vissza a hotelbe.

Lovas szafari
Ephesus
A történelem során Ephesus kelet és nyugat között fontos kereskedelmi központ szerepet töltött be. Napjainkban a régészeti feltárásoknak köszönhetően kedvelt turistalátványossággá vált. Marmaristól kb 230 km-re fekszik. A délelőtti órákban érkezünk
Selcuk városába, ahol a Koressos hegyen megtekintjük Szűz Mária házát, amely keresztény és muzulmán kegyhely. Ebéd után továbbindulunk Ephesusba, ahol meglátogatjuk a város nevezetességeit. Visszaérkezés a kora esti órákban.

Félnapos program, melynek során utunk fenyőerdőkön, narancsligeteken és vad sodrású
folyókon keresztül át vezet lóháton, miközben
megcsodálhatjuk a körülöttünk lévő érintetlen
természetet. A lovas szafari nem igényel előzetes gyakorlatot, gyermekek is lovagolhatnak
szülői kísérettel. Azok a vendégek, akik nem
szeretnének a lovas programon részt venni, a
lovas farm vendégszeretetét élvezhetik. A lovaglás időtartama kb. 1,5 óra.

Marmaris hajótúra
Reggeli után transzfer a kikötőbe,
ahonnan kb. 70 fős hajókkal indulunk a túrára. A hajó a program során több öbölben is megáll, ahol
fürdőzésre van lehetőség. Ebéd a
hajón biztosított. Tervezett megállási pontok: Fish farm, Akvárium
barlang, Amos-öböl, Turunc-öböl,
Green Sea-öböl. Visszaérkezés
Marmarisra a délutáni órákban.
A programot a tenger és a fürdőzés szerelmeseinek ajánljuk.

Általános információ a irándulásoról
A faultatív programoat töröországi partnerün szervezi és bonyolítja, őet illeti minden felelősség, a Sun & Fun Holidays csupán özvetítői
szerepet vállal a irándulásoal apcsolatban. A iránduláso atuális programjáról, a irándulásoon való részvétel feltételeiről, az áraról és
arról, hogy melyi irándulás melyi régióból indul, a helyszínre érezésor a helyi épviselő ad tájéoztatást. A gyaorlat szerint az indulás előtti
napon lemondott utazáso esetében csa orvosi igazolás bemutatásával igényelhető visszatérítés a befizetett részvételi díjból. Magyar nyelvű
idegenvezetést a irándulásoon csa megfelelő létszámú jelentező esetén tudna biztosítani. A minimum létszám irándulásonént változi,
erről minden esetben a helyi épviselő a helyszínen ad tájéoztatást. Javasolju, ha irándulni menne, a irándulási szelvény segítségével a
irándulás előtti nap délutánján rendeljé meg az ébresztést, a másnap reggeli hideg csomagot és a ésői vacsorát – amennyiben erre szüség
van. Felhívju edves utasain figyelmét, hogy a irándulásoal apcsolatos panaszoat izárólag a helyszínen, épviselőinel tudjá intézni.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 71 km-re található
Dalaman repülőterétől, Ölüdeniz központjától kb.
3 km-re, közvetlenül a tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014-ben felújított
szállodában központi étterem, snack étterem, a’la
carte éttermek (ázsiai, mediterrán, török – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, tengerparti bár, medence bár, diszkó bár) és diszkó várja
a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedencék, vízi csúszdák. A napernyők,
napágyak, matracok és a strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs
és sport programok gondoskodnak. A lobbyban
wireless internetezési lehetőség térítésmentesen.
Térítés ellenében konferenciaterem, orvosi ellátás,
mosoda, fodrászat, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 645 szobával rendelkezik. Standard, standard large és családi szobák
foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik.
A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik),
telefon, televízió, széf, minibár (üdítővel és sörrel
naponta töltve), tea- és kávékészítési lehetőség.
A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 24 m2.
A standard large szobák alapterülete kb. 29 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
A családi szobák alapterülete kb. 43 m2, egy hálószobából és egy nappaliból állnak, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 07:3002:00 óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé,
sütemény, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok,
néhány import ital, tea, kávé, frissen facsart gyümölcslevek (csak a reggelinél) térítésmentesen
fogyaszthatóak. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok, a
frissen facsart gyümölcslevek, valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak
rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: jóga, strandröplabda, teniszpálya, íjászat, kosárlabda, darts, aerobik, vízilabda, foci, animációs programok és esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: vízi
sportok a tengerparton, minigolf, teniszfelszerelés,
teniszpálya világítás.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ, masszázs, peeling,
szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszdák, miniklub, játszótér várja.

Liberty Hotels
Lyia
Ölüdeniz

illusztráció

♦ Relax ♦

♦ Family ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

A nagy területen, szép környezetben fekvő
szállodát széles körű szolgáltatásai miatt
minden kedves utasunknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Ölüdeniz

♦ Prestige ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• ultra all inclusive
• közvetlen part

A szép környezetben fekvő szállodát széles
körű szolgáltatásai miatt a pihenni vágyó
utasainknak ajánljuk.

Törökország - Dalaman

Sentido Lyia
Resort & Spa

FEKVÉSE: A szálloda kb. 71 km-re található
Dalaman repülőterétől, Ölüdeniz központjától
kb. 3 km-re, közvetlenül a tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014-ben felújított szállodában központi étterem, snack étterem, a’la carte éttermek (olasz, steak, halas
– előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby
bár, tengerparti bár, medence bár, Sentido
Blue Bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék. A napernyők, napágyak,
matracok és a strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak
rendelkezésre. A szórakozásról animációs és
sport programok gondoskodnak. A lobbyban
wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében konferenciaterem, orvosi ellátás, mosoda, fodrászat, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 269 szobával rendelkezik. Standard és suite szobák foglalhatóak.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), telefon, televízió, széf, minibár (üdítő és sör naponta
töltve), tea- és kávékészítési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító, köntös, papucs
található. A standard szobák alapterülete kb. 36 m2.
A suite szobák alapterülete kb. 64 m2, egy nappaliból és egy hálószobából állnak, 2 fürdőszobával
rendelkeznek, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 07:3002:00 óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli, délután snackek, délutáni tea,
kávé, sütemény, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok, néhány import ital, tea, kávé, frissen facsart
gyümölcslevek (csak a reggelinél) térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import alkoholos és
alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok,
a frissen facsart gyümölcslevek, valamint az a’la
carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, íjászat, asztalitenisz, kosárlabda, röplabda, minigolf, fitneszterem, aerobik,
vízilabda, animációs programok és esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében
a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ,
masszázs, peeling, szépségszalon.
A szállodapolitika alapján a hotel csak 16 éven
felüli vendégeket fogad!
Egyes szolgáltatások a Liberty Hotels Lykia területén vehetőek igénybe.

SUN & FUN besorolás:
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 57 km-re található
Dalaman repülőterétől, Fethiye központjától kb.
4 km-re, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton fekszik, melyhez stég is tartozik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014/2015-ben felújított szállodában központi étterem, snack étterem,
a’la carte éttermek (halas, japán, török – előzetes
foglalás szükséges), bárok (lobby bár, medence
bár, snack bár, tengerparti bár, török kávézó, vitamin bár, diszkó bár) és diszkó várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedencék, vízi csúszdák. A napernyők, napágyak és
a strandtörölköző a medencénél és a tengerparton
térítésmentesen állnak rendelkezésre. A lobbyban
wireless internetezési lehetőség térítésmentesen.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. Térítés ellenében orvosi ellátás,
mosoda, fodrászat, üzletek, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 620 szobával rendelkezik,
melyek fő- és bungaló épületekben helyezkednek el. Standard és bungaló szobák foglalhatóak.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: központi légkondicionáló
(meghatározott időszakokban működik), telefon,
televízió, széf, minibár (érkezéskor vízzel és üdítővel feltöltve), tea- és kávékészítési lehetőség,
köntös, papucs. A fürdőszobában zuhanyzó, WC,
hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 18-22 m2. A bungaló szobák alapterülete kb.
20 m2, egyénileg szabályozható légkondicionálóval rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, napközben snackek, délutáni tea,
kávé, sütemény, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok, néhány import ital, tea, kávé, frissen facsart
gyümölcslé (meghatározott időszakokban a Vitamin bárban), fagylalt (meghatározott időszakokban) térítésmentesen fogyaszthatók. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok, fogyasztás az a’la carte éttermekben térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts, boccia, minigolf, asztalitenisz,
minifoci, kosárlabda, teniszpálya, teniszütő, biliárd, strandröplabda, fitneszterem, jóga, íjászat,
aerobik, vízi aerobik, vízilabda, tollaslabda, kenu,
vízi bicikli, animációs programok és esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: teniszpálya világítás, teniszlabda, privát
teniszórák, számítógépes játékok, vízi sportok
a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: gőzfürdő, törökfürdő, szauna, jakuzzi. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző
wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ, masszázs, peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK:
A kicsiket gyermekmedence, gyermekmenü, miniklub, minidiszkó várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
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Club Hotel
Letoonia
Fethiye

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

A jó minőségű, nagy területen, szép
környezetben fekvő szállodát családoknak,
pároknak, kikapcsolódásra vágyó
utasainknak egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
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Marmaris

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part

A szállodát elsősorban fiataloknak, pihenni
vágyóknak ajánljuk.

Törökország - Dalaman

Green Nature
Diamond

FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található
Dalaman repülőterétől, Marmaris központjától
kb. 2 km-re, közvetlenül a tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014-ben megnyílt
szállodában központi étterem, snack étterem,
a’la carte éttermek (Rubino, Sapphire, Diamente – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby
bár, snack bár, medence bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A napernyők, napágyak, matracok és
a strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, fodrászat, üzletek,
szobaszerviz, autóbérlés, pénzváltó.
SZOBÁK: A szálloda 639 szobával rendelkezik. A legtöbb szobához erkély tartozik.
A standard szobák felszereltsége: központi
légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), telefon, televízió, széf, minibár
(üdítővel naponta töltve). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A standard
szobák alapterülete kb. 24-32 m2. A családi szobák
két hálószobásak, ajtóval elválasztottak, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. Alapterületük kb. 50 m2.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé,
sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban),
éjjeli snack. Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet fogyasztani valamelyik a’la
carte étteremben, de előzetes foglalás szükséges.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok,
a frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás a lobby
bárban éjfél után, fogyasztás az English Pub-ban,
fogyasztás az Il Volo bárban, valamint az a’la carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak
rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, vízi aerobik, darts, boccia,
asztalitenisz, fitneszterem, sakk, animációs programok és esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: biliárd, vízi sportok
a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, gőzfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA
központ, masszázs, peeling, szépségszalon, jakuzzi.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
minidiszkó, miniklub, játszótér várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található
Dalaman repülőterétől, Marmaris központjától kb.
6 km-re, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton fekszik, melyhez stég is tartozik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2013/2014-ben felújított szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (halas, olasz, török – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, étterem bár, medence bár,
snack bár, tengerparti bár) várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedencék. A napernyők, napágyak, matracok és a strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, fodrászat,
üzletek, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 459 szobával rendelkezik,
melyek fő- és bungaló épületekben helyezkednek
el. A legtöbb szobához erkély tartozik. A főépületi
standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik),
telefon, televízió, széf, minihűtő. A fürdőszobában
zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 24 m2. A bungaló
szobák alapterülete kb. 26 m2, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval. A családi szobák a főépületben és a bungaló épületekben találhatóak, alapterületük 45-50 m2, némelyik ajtóval
elválasztott, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, napközben snackek, délutáni tea, kávé,
sütemény, éjjeli leves. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok,
tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium
kategóriájú italok, frissen facsart gyümölcslevek,
fagylalt, fogyasztás az a’la carte éttermekben, az
alkoholos italok a lobby bárban 00:30 és 10:00 óra
között, fogyasztás a Palace Beach bárban térítés
ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts, boccia, minigolf, asztalitenisz,
minifoci, kosárlabda, teniszpálya, strandröplabda,
fitneszterem, kenu, vízi bicikli, animációs programok és esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, jégkorcsolya
pálya, teniszpálya világítás, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében
a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ,
masszázs, peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, vízipark várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

Grand Yazici Club
Marmaris Palace
Marmaris

illusztráció

♦ Family ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• vízipark

A jó minőségű, nagy területen, szép
környezetben fekvő szállodát családoknak,
pároknak, kikapcsolódásra vágyó
utasainknak egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Marmaris

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

A jó elhelyezkedésű szállodát fiataloknak,
pároknak, kikapcsolódásra vágyó
utasainknak egyaránt ajánljuk.

Törökország - Dalaman

Golden Roc
Beach

FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található
Dalaman repülőterétől, Marmaris központjától
kb. 3 km-re, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2012-ben épült
szállodában központi étterem, a’la carte étterem (nemzetközi – előzetes foglalás szükséges),
bárok (lobby bár, medence bár, snack bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, vízi csúszda. A napernyők, napágyak, matracok a medencénél és
a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre, a strandtörölközők letét ellenében vehetőek igénybe. A szórakozásról animációs és
sport programok gondoskodnak. A lobbyban
wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében internet kávézó, orvosi
ellátás, mosoda, fodrászat, üzletek, konferenciaterem, pénzváltó, szobaszerviz.
SZOBÁK: A szálloda 225 szobával rendelkezik, melyek egy hatemeletes épületben
helyezkednek el. Standard szobák foglalhatóak, melyek kertre, oldalról tengerre vagy tengerre néznek. A legtöbb szobához erkély tartozik.
A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió,
széf (térítés ellenében), minibár (érkezéskor vízzel
feltöltve). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb.
25 m2.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, napközben snackek, délutáni tea, kávé,
sütemény, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok,
tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium
kategóriájú italok, frissen facsart gyümölcslevek,
fogyasztás az a’la carte étteremben, fogyasztás
a vitamin bárban térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: vízi aerobik, asztalitenisz, fitneszterem,
animációs programok és alkalmanként esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: biliárd, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében
a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ,
masszázs, peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszda, miniklub, játszótér várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található
Dalaman repülőterétől, Marmaris központjától kb.
4 km-re, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton fekszik, melyhez stég is tartozik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (halas, olasz, török –
előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, étterem bár, medence bár, snack bár, tengerparti bár,
diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben
szabadtéri medencék, gyermekmedencék, vízi
csúszdák. A napernyők, napágyak, matracok a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre, a strandtörölközők letét ellenében vehetőek igénybe. A szórakozásról animációs
és sport programok gondoskodnak. A lobbyban
wireless internetezési lehetőség térítésmentesen.
Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, fodrászat,
üzletek, szobaszerviz, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 440 szobával rendelkezik,
melyek fő- és villaépületekben helyezkednek el.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák a főépületben helyezkednek el, felszereltségük: központi légkondicionáló (meghatározott
időszakokban működik), telefon, televízió, széf,
minibár (víz térítésmentesen). A fürdőszobában
zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard
szobák alapterülete kb. 26-32 m2. A klub szobák 2-3 emeletes villaépületekben találhatóak, alapterületük kb. 26-30 m2, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval. A deluxe
szobák a főépületben találhatóak, tengerre néznek, alapterületük és felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval. A családi klub szobák a villaépületekben találhatóak, alapterületük 48-54 m2,
két hálószobásak, ajtóval elválasztottak, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, napközben snackek, délutáni tea, kávé,
sütemény, gyermekeknek fagylalt (meghatározott
időszakban), éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok,
tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium
kategóriájú italok, fogyasztás a halas a’la carte
étteremben, az alkoholos italok a lobby bárban
01:00 és 09:00 óra között, fogyasztás a diszkó bárban térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, vízi aerobik, darts, asztalitenisz, íjászat, minifoci, kosárlabda, teniszpálya,
fitneszterem, animációs programok és esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: teniszpálya világítás, teniszoktatás, teniszfelszerelés, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, gőzfürdő, szauna. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ,
masszázs, peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
minidiszkó, vízi csúszdák, miniklub, játszótér várja.
Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
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Grand Yazici
Mares
Marmaris

illusztráció

♦ Family ♦

♦ Relax ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

A jó minőségű, nagy területen, szép
környezetben fekvő szállodát családoknak,
pároknak, kikapcsolódásra vágyó
utasainknak egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Marmaris

♦ Family ♦

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• luna park

A jó minőségű, nagy területen fekvő
szállodát minden kedves utasunk figyelmébe
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Törökország - Dalaman

Grand Yazici
Club Turban

FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található
Dalaman repülőterétől, Marmaris központjától
kb. 6 km-re, közvetlenül a homokos-aprókavicsos
tengerparton fekszik, melyhez stég is tartozik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2006-ban megnyílt szállodában központi étterem, snack étterem, a’la carte éttermek (Steak house, olasz,
ázsiai, halas, kebab – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, medence bár, snack
bár, tengerparti bár) várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedencék, vízi csúszdák. A napernyők, napágyak,
matracok a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre, a strandtörölközők letét ellenében vehetőek igénybe.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, fodrászat, üzletek, szobaszerviz, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 459 szobával rendelkezik, melyek a fő- és villaépületekben is lehetnek,
standard, superior és családi szobák foglalhatóak.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: központilag szabályozható
légkondicionáló (meghatározott időszakokban
működik), telefon, televízió, széf, minibár (víz, üdítő, sör naponta töltve), tea- és kávékészítési lehetőség, wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC,
hajszárító, köntös, papucs található. A superior
szobák egy hálószobával és egy nappali résszel
rendelkeznek, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A családi szobák két szobával és
két fürdőszobával rendelkeznek, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, napközben snackek, délutáni tea,
kávé, sütemény, gözleme, fagylalt (meghatározott
időszakban), éjjeli snack. Az ázsiai és a kebab a’la
carte éttermekben térítésmentesen lehet fogyasztani, de előzetes foglalás szükséges. A bárokban és
a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, néhány import ital, tea, kávé, reggelinél
a frissen facsart narancslé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok,
prémium kategóriájú italok, a frissen facsart gyümölcslevek, valamint a többi a’la carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, vízi aerobik, darts, asztalitenisz,
strandröplabda, fitneszterem, teniszpálya, animációs programok és esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszpálya
világítás, teniszoktatás, teniszfelszerelés, számítógépes játékok, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, gőzfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA
központ, masszázs, peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszdák, miniklub, játszótér, luna park várja.
Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található
Dalaman repülőterétől, Icmeler központjához közel, Marmaris központjától kb. 7 km-re, kb. 200
méterre a homokos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2001-ben megnyílt
és 2014-ben felújított szállodában központi étterem, bárok (étterem bár, Mirage bár, Terrace bár,
medence bár) várják a vendégeket. A kertben
szabadtéri medencék, gyermekmedencék, vízi
csúszdák. A napernyők, napágyak, matracok a
medencénél térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. A lobbyban
wireless internetezési lehetőség térítésmentesen.
Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, fodrászat,
üzletek, autóbérlés,
SZOBÁK: A szálloda 242 szobával rendelkezik,
amelyek több épületben helyezkednek el. Standard és családi szobák foglalhatóak. A legtöbb
szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítés ellenében),
minibár (víz térítésmentesen). A fürdőszobában
zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A családi
szobák egy nappaliból és egy hálószobából állnak,
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. Mozgáskorlátozottak számára speciálisan kialakított szoba igényelhető.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-01:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé, sütemény, éjjeli leves. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea,
kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart
gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, vízi aerobik, darts, asztalitenisz,
fitneszterem, alkalmanként esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: vízi
sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek
rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint szépségszalon, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, játszótér, vízi csúszda várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

Mirage World
Hotel
Icmeler

illusztráció

♦ Family ♦

♦ Young ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• vízi csúszdák

A szállodát elsősorban családoknak,
fiataloknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Marmaris

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszda

A szállodát elsősorban családoknak, pihenni
vágyóknak ajánljuk.

Törökország - Dalaman

Pasa
Beach

FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található
Dalaman repülőterétől, Marmaris központjától
kb. 3 km-re, közvetlenül a tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2013-ban részben felújított szállodában központi étterem,
a’la carte étterem (előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, snack bár, medence
bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszda.
A napernyők, napágyak, matracok és a strandtörölközők a medencénél és a tengerparton
térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft animációs és sport programok gondoskodnak. A „B” blokk lobbyjában
wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda,
fodrászat, üzletek, szobaszerviz.
SZOBÁK: A szálloda 426 szobával rendelkezik, amelyek két épületben („A” és „B”
blokkban) helyezkednek el. Az „A” blokkban
találhatóak a nagyobb alapterületű, oldalról
tengerre néző szobák, a „B” blokkban a standard kertre néző és standard oldalról tengerre
néző szobák. A legtöbb szobához erkély tartozik.
A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, széf (térítés
ellenében), minibár (kis üveg víz érkezéskor bekészítve). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb.
24 m2. A nagyobb alapterületű szobák felszereltsége megegyezik a standard szobákéval, fürdőkáddal rendelkeznek, alapterületük kb. 28 m2.
Mozgáskorlátozottak számára speciálisan kialakított szoba igényelhető.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé, sütemény, éjjeli leves. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea,
kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart
gyümölcslevek, fagylalt, valamint az a’la carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, vízi aerobik, darts, asztalitenisz, fitneszterem, soft animációs programok és
alkalmanként esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, vízi
sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében
a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ,
masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszda várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található
Dalaman repülőterétől, Marmaris központjától kb.
3 km-re, kb. 70 méterre a homokos-aprókavicsos
tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, bárok (lobby bár, medence bár) várják a
vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló. A napernyők, napágyak, matracok
a medencénél térítésmentesen, a tengerparton
térítés ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft animációs programok gondoskodnak.
A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 117 szobával rendelkezik.
Standard és családi szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák
felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítés ellenében),
minibár (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A családi
szobák felszereltsége megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-23:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni
tea, kávé, sütemény. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea,
kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart
gyümölcslevek, fagylalt térítés ellenében állnak
rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, alkalmanként esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: biliárd, asztalifoci, asztalitenisz, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint törökfürdő, szauna, masszázs,
peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló,
játszótér várja.

Kaya Maris
Hotel
Marmaris

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive

A szállodát elsősorban fiataloknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Marmaris

♦ Young ♦

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• vízi csúszda

A szállodát elsősorban a pihenni vágyó
utasainknak ajánljuk.

Törökország - Dalaman

Palmea
Hotel

FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található
Dalaman repülőterétől, Marmaris központjától
kb. 4 km-re, kb. 150 méterre a homokos-aprókavicsos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, bárok (lobby bár, sky bár, service
bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló, vízi csúszda.
A napernyők, napágyak, matracok a medencénél térítésmentesen, a tengerparton térítés
ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft animációs és sport programok gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési
lehetőség térítés ellenében lehetséges. Térítés
ellenében konferenciaterem, széf a recepción,
internetsarok, orvosi ellátás, mosoda, fodrászat, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 144 szobával rendelkezik, melyek két épületben helyezkednek
el. Standard és családi szobák foglalhatóak.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, telefon, minibár
(érkezéskor víz és üdítő bekészítve). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található.
A standard szobák alapterülete kb. 18 m2. A családi szobák alapterülete kb. 20 m2, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-22:30
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé, sütemény. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és
alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, fitneszterem, soft animációs programok és alkalmanként esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: biliárd, számítógépes játékok, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, gőzfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és
szépség szolgáltatások, mint masszázs, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló,
játszótér várja.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 96 km-re található
Dalaman repülőterétől, Marmaris központjától kb.
4 km-re, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton. A tengerparthoz stég is tartozik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, bárok (lobby bár, tengerparti bár, medence bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri
medence. A napernyők, napágyak, matracok és
a strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre.
A szórakozásról soft animációs és sport programok
gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési
lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében konferenciaterem, internetsarok, orvosi ellátás, mosoda, fodrászat, üzletek, szobaszerviz.
SZOBÁK: A szálloda 103 szobával rendelkezik,
standard szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, televízió, telefon, széf,
minibár (érkezéskor víz bekészítve). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található.
A standard szobák alapterülete kb. 25 m2.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, korai
reggeli, késői reggeli, délután snackek, délutáni
tea, kávé, sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban), éjjeli snack, éjjeli leves. A bárokban és
a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok,
a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében
állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: vízilabda, vízi aerobik, darts, fitneszterem, soft animációs programok és alkalmanként
esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében
vehetőek igénybe: biliárd, asztalifoci, vízi sportok
a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs, szépségszalon.

Cettia Beach
Resort
Marmaris

illusztráció

♦ Young ♦

A szállodapolitika alapján a hotel csak 16 éven
felüli vendégeket fogad!

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part

A szállodát elsősorban fiataloknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

120

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Ölüdeniz

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive

Az egyszerűbb szállodát elsősorban
fiataloknak, pihenni vágyóknak ajánljuk.

Törökország - Dalaman

Adeniz Beach
Hotel

FEKVÉSE: A szálloda kb. 55 km-re található
Dalaman repülőterétől, Ölüdeniz településen
fekszik, Fethiye központjától kb. 12 km-re, kb.
200 m-re a tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte étterem (előzetes foglalás szükséges), bárok (snack bár, medence bár)
várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A napernyők, napágyak a medencénél térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre.
A lobbyban wireless internetezési lehetőség
térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás, széf a recepción, szobaszerviz.
SZOBÁK: A szálloda 74 szobával rendelkezik. A legtöbb szobához erkély tartozik.
A standard szobák felszereltsége: egyénileg
szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, minihűtő. A fürdőszobában zuhanyzó/
kád, WC, hajszárító található. A családi szobák kétszobásak, ajtóval elválasztottak, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
A superior szobák egylégterűek, a pótágy emeletes ágy, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-23:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délután snackek, délutáni tea, kávé, sütemény,
fagylalt (meghatározott időszakban). A bárokban
és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek, valamint az
a’la carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében
állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, aerobik, darts, medencejátékok, alkalmanként esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd,
asztalifoci, vízi sportok a tengerparton.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Egyiptom

Egyiptom – Információk

Általános információ Egyiptomról
EGYIPTOM – a világ egyi legősibb civilizációja. Egyedülálló és impozáns építménye, lenyűgöző műalotáso, páratlan történelem, természet, ultúra és áprázatos valláso hazája.
Az egész világ által csodált összehasonlíthatatlan ulturális és történelmi értée mellett ez az
ország színes és szemet gyönyörödtető tájaat és a pihenés számos formáját ínálja: múzeumo és óori szentélye, az iszlám és a opt eresztény ultúra emléei, színes arab bazáro és vörös-tengeri búvárodás várja az ide látogatóat. A Piramiso, a Szfinx, a Nílus-völgye,
Alexandria, Luxor és Asszuán csa töredéei az egyiptomi csodána. Egyiptomot jól szervezett
szállodaipar jellemzi: a városnézést előnyben részesítő turistána szánt egyszerű bázisszállótól egészen a legigényesebb vendége ívánságait ielégítő luxusomplexumoig, minden
ízlés megtalálja a számára legmegfelelőbbet. A Vörös-tenger egyedülálló víz alatti élővilágával,
világhírű orallzátonyaival és szirázó strandjaival mindenit csábít.
AZ ORSZÁG ALAPTERÜLETE: 1.001.450 km2
LAKOSSÁGA: kb. 82,06 millió fő
FŐVÁROS: Kairó
HIVATALOS NYELV: arab, de a szállodákban, üdülőhelyeken és
a turisták által gyakran látogatott helyeken általában jól beszélnek
angolul és oroszul is, ritkábban németül, franciául vagy olaszul.
IDŐELTOLÓDÁS: a közép-európai időszámításhoz, ill. Magyarországhoz viszonyítva az év nagy részében +1 óra, azonban egyes időszakokban (pl. Ramadán idején) nincs eltérés a hazai időszámításhoz képest.
HIVATALOS FIZETŐESZKÖZ: az egyiptomi font, rövidítése LE (EGP).
A katalóguskészítés időpontjában (2015. október) érvényes árfolyam:
1 EGP = kb. 35 HUF. A font váltópénze a piaszter, rövidítése PT. 1 LE = 100 PT.
ÉGHAJLAT, JELLEMZŐ KLÍMA: A Nílus deltáján kívül egészen
Abu Simbelig sivatagi éghajlat a jellemző, kék, felhőtlen éggel és
meleg száraz levegővel. Az eső ritkaságnak számít, a csapadékos
napok száma Alexandriában 30 napot, Kairóban 6 napot tesz ki.
Az ország déli részén az eső gyakorlatilag soha nem esik.
OLTÁSOK: Nincs előírt kötelező védőoltás. A javasolt oltásokkal
kapcsolatban tájékozódjanak a Nemzetközi Oltóközpont weboldalán (www.oltokozpont.hu).
BEUTAZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK
MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ UTASAINK RÉSZÉRE:
Egyiptomba csak érvényes útlevéllel és vízummal lehet belépni.
Az útlevélnek a beutazás napjától számított további legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie. Az egyiptomi állam az útlevél érvényességét szigorúan ellenőrzi. A gyermekek számára külön útlevél
szükséges. A beutazó turista vízum 25 $/fő (katalóguskészítés időpontjában, azaz 2015. októberében érvényes ár), mely ár a gyermekekre és csecsemőkre is vonatkozik. A vízum beszerezhető Budapesten, az Egyiptomi Nagykövetségen is. Kérjük kedves nem magyar
állampolgárságú utasainkat, hogy a rájuk vonatkozó be- és kiutazási,
valamint vízumszabályokról érdeklődjenek az illetékes követségeken
vagy az utazási irodákban. A fenti szabályok be nem tartásából eredő
károk és költségek teljes mértékben az utasokat terhelik.
HÍVÁSOK INDÍTÁSA:
Magyarország hívószáma Egyiptomból 00 36 …
Egyiptom hívószáma Magyarországról 00 20 …
Sun & Fun ügyeleti telefonszám
(csak sürgős esetben, munkaidőn kívül hívható): 0036 70 329 5102

Egyiptomi Nagyövetség Magyarországon:
1125 Budapest, Istenhegyi út 7/b.
Tel: (06-1) 225 2150 Fax: (06-1) 225 8596
e-mail: egyptembassybudapest@yahoo.com

KAIRO

SHARM EL
SHEIKH
HURGHADA

EGYIPTOM
MARSA
ALAM
LUXOR

Magyar Nagyövetség Egyiptomban:
29. Mohamed Mazhar Str. Zamalek, Cairo
Tel: (0020-2) 2735 8659,
Fax: (0020-2) 2735 8648
E-mail: mission.cai@mfa.gov.hu
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Gyaorlati tanácso az egyiptomi
tartózodáshoz
ÁRAMELLÁTÁS: Egyiptomban az áramellátás eltérhet az európai 220 V-os
normától. Helyenként előfordulhat 380 V, illetve jellemző az erős feszültségingadozás. Egyiptomban gyakoriak az áramkimaradások, ilyenkor a szállodákban egyáltalán nem, vagy csak részlegesen működnek az elektromos
berendezések (világítás, légkondicionáló, hűtő, stb.).
BIZTONSÁG: Egyiptomban a turisták által látogatott területeken általában
jó a közbiztonság, de mindig fokozottan figyeljenek értékeikre, főként, ha
nagyvárosokba utaznak. A fakultatív programok bonyolítása során még manapság is néha előfordulhat, hogy a buszok konvojokban és/vagy katonai kísérettel indulnak csak el, amely az Önök biztonságát szolgálja. Kérjük, vegyék
figyelembe, hogy az őröket, katonai intézményeket fényképezni nem szabad!
BORRAVALÓ: Arab országokban hagyomány a „baksis” fizetése. A borravaló nagyon elterjedt, sőt, bizonyos esetekben kötelező – mindenért, akár
a legapróbb szolgáltatásért is, és általában előre adják, biztosítva ezzel, hogy
jó szolgáltatásban részesüljünk. A szolgáltatások értékének kb. 10%-át vagy
kisebb összegeknél 1-2 USD-t szokás baksisként adni. Ha el akarjuk kerülni
a „baksis” adásával kapcsolatos kellemetlen helyzeteket a szállodákban, hajón vagy kirándulás közben, javasoljuk, hogy készüljenek fel ezekre a kiadásokra (kb. 15 USD-nyi összeg egy hétre, amelyet érdemes kis címletekben
magukkal vinni). Figyelembe kell venni, hogy az egyiptomi alapfizetések
rendkívül alacsonyak, és a baksis az Önöket a szállodában és kirándulásokon
kiszolgáló személyzet fizetésének fontos kiegészítő részét jelenti.
EGÉSZSÉG: Egyiptomban gyakran előfordul a ’Fáraó átka’-ként is emlegetett,
hasmenéssel és gyomorbántalmakkal, esetlegesen hányással járó, de megfelelő kezeléssel általában gyors lefolyású betegség. Ez esetben sokat segíthet egy
helyi gyógyszer, az Antinal. Ha utazásuk során orvosi ellátásra szorulnának, hívják fel a biztosító társaságot és értesítsék róla helyi képviselőinket is. Amennyiben irodánkon keresztül foglalják biztosításukat, és a biztosítónkkal szerződött
orvosok szolgáltatásait veszik igénybe, a helyszínen az ellátásért általában nem
kell fizetni, egyéb esetben a biztosítótársaság utólag téríti meg a költségeket,
amennyiben azt jogosnak ítéli meg. Búvároknak és extrém sportot űzőknek
kiegészítő biztosítást ajánlott kötni, ezekről érdeklődjön az utazási irodákban.
ÉJSZAKAI ÉLET: A szállodák területén vagy közvetlen közelükben bárok, klubok és szórakozóhelyek lehetnek. Egyiptomban az élet az utcákon, bazárokban csak este kezdődik, és egészen hajnalig eltarthat, ezért előfordulhat, hogy
az éjszakai nyugalom különösen a városi szállodák esetében nem teljesen zavartalan. Kérjük, vegyék tekintetbe azt is, hogy a szállodák fölött légi folyosók
lehetnek, így gyakran repülőgépek zajával is számolni kell még napközben is.
ÉRTÉKEK: Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a szállodai szobákban hagyott értékekért sem a szálloda, sem irodánk nem vállal felelősséget. Azonban ajánljuk a szobai és/vagy recepción található széfek használatát!
FÉNYKÉPEZÉS, VIDEÓZÁS: Egyiptomban a katonai és rendőrségi területek közelében, a nyilvános épületeknél és egyes múzeumokban tilos bármilyen jellegű fénykép, vagy felvétel készítése. Tilos továbbá videózni vagy
fényképezni imádkozó embert, valamint a nőket. Az iszlám vallás hagyományai szerint nem illik fényképezni az embereket sem, így ha helyi lakost
szeretnének fotózni, mindenképpen előzetesen kérjék a beleegyezését.
A Kairói Múzeumban és a Királyok Völgye sírkamráinál tilos fényképezni és
filmezni. Érdemes szem előtt tartani azt is, hogy a szállodákban és a turisták
által gyakran látogatott területeken népviseletbe öltözött tevés és lovas
helyiek még a fotózkodásért is pénzt kérhetnek el. Továbbá hazautazás
előtt érdemes meggyőződni arról is, hogy a kirándulásokon és a szállodák
fotósainál vásárolt felvételek a megfelelő képanyagokat tartalmazzák.
INTERNET: Több szállodában a lobbyban található wifi, de ez a legtöbb
esetben térítés ellenében vehető igénybe, továbbá meglehetősen drága
és leterhelt. A szobákban – a luxusszállodákat kivéve – többnyire nem elérhető a wireless/vezetékes internet szolgáltatás, még térítés ellenében sem.
A városokban találhatók olyan kávézók, bárok, éttermek amelyek ingyenes
wifi használatot kínálnak az ott fogyasztó vendégek számára. Mobil internethez külföldi állampolgár csak egyes szállodákban juthat, a városban lévő
internet szolgáltatók ugyanis csak szerződés keretében adhatnak el mobil
internet szolgáltatást, szerződést pedig csak egyiptomi állampolgár köthet.
KÖZLEKEDÉS: A turisták által leggyakrabban használt közlekedési eszköz
a taxi, mert olcsó és gyors. Javasoljuk, hogy az utazás megkezdése előtt
alkudják ki a díjat a sofőrrel. Egyes szállodák shuttle buszokat indítanak
a városközpontba, erről a szállodák leírásában kaphatnak tájékoztatást.

A helyi közlekedési morál és vezetési stílus eltér a Magyarországon megszokottól, ezért az autóbérlést az Önök biztonsága érdekében nem javasoljuk. Ha mégis autót bérelnének, mindenképpen érdeklődjenek a helyi szokásokról és feltétlenül kössenek teljeskörű casco biztosítást. A legtöbb főút
aszfaltozott, ám minőségük gyengébb a Magyarországon megszokottaktól,
továbbá egyes szakaszok használatáért fizetni kell. Egyiptomban az utak
mentén biztonsági ellenőrző pontok vannak, kérjük, mindig álljanak meg a
pontoknál és adják át a kért papírokat. A legmegbízhatóbb autókölcsönző
kiválasztásához tájékozódjanak idegenvezetőinknél. A kölcsönzés feltétele
a nemzetközi jogosítvány és dombornyomott bankkártya, valamint szükség lehet kiegészítő biztosítások megkötésére. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az autóbérlés korhatárhoz kötött, melynek feltételeiről az
autókölcsönzőknél érdeklődhetnek. Kérjük fizetéskor és főleg visszajárónál
fokozottan figyeljenek az 50 EGP és az 50 piaszteres címletekre, melyek
nagyon hasonlítanak egymásra, azonban értékük igen különböző.
PÉNZVÁLTÁS: Pénzváltásra szinte minden szállodában van lehetőség, illetve a bankfiókokban és pénzváltó irodákban is biztonságosan lehet beváltani
USD-t vagy EUR-t egyiptomi fontra. Bankkártyát a legtöbb szállodában és
magasabb kategóriájú étteremben elfogadnak. A bankautomaták készpénz
felvétele esetén általában egyiptomi fontot adnak ki, melynek átváltása az
adott magyarországi kártyakibocsátó bank szabályai alapján kerül megállapításra és levonásra a számláról. Sok szállodában található pénzváltó automata,
amely az USD-t és az EUR-t egyiptomi fontra váltja. Javasoljuk, hogy készpénzt kis címletekben vigyenek magukkal, mert a nagy címletű pénz felváltása sok esetben még a szállodákban is nehézséget okozhat.
RUHÁZAT: Főként a nyári szezonban nagyon meleg van és erős a napsugárzás, ezért javasoljuk, hogy könnyű nyári ruhákat, napszemüveget, valamint a
nap ellen kalapot/sapkát/kendőt mindig vigyenek magukkal. A napközbeni
meleg után a klimatizált helyiségek, a kiránduló- és transzferbuszok, ill. az
esték hűvösnek tűnhetnek, így csomagoljanak hosszú ruhákat, könnyű pulóvert is. A programok alatt érdemes kényelmes, lapos talpú, strapabíró cipőt, szandált viselni. Kérjük, vegyék figyelembe az ország vallásából adódó
öltözködési szokásokat, melyek alapján tilos a nudizmus és a monokini, még
a szállodák medencéi körül is. Továbbá bizonyos helyekre csak megfelelő
öltözetben (fedett vállak és térdek) lehet belépni. A szállodákban, az egyes
éttermekben és étkezéseknél külön előírások szabályozhatják az öltözéket,
mely általában a nőknél fedett vállakat és térdeket, férfiaknál pedig fedett
vállakat és hosszúnadrágot jelent. Egyes magas kategóriás szállodák ettől eltérő, elegánsabb viseletet is előírhatnak. Kérjük, előre tájékozódjanak az utazási irodákban az alkalomhoz illő viseletről a szállodákban és az éttermekben.
STRANDOK: A tengerpartok közelében jellemzően korallzátonyok, korallfalak, korallfoltok találhatók, amelyek némely helyen egészen a partig nyúlnak,
ezért mindenhol fürdőcipő viselését javasoljuk. A korallpadok és korallzátonyok partközeli részén, továbbá a sekély partszakaszoknál a vízállás különösen apály esetén alacsony lehet, néhol a víz teljesen vissza is húzódhat
– ezeken a partszakaszon csak a zátony tenger felőli külső szélénél a mélyvíz
alkalmas úszásra. A korallzátonyok, illetve a sekély szakaszok fölé sok szálloda stéget épít, amelyeken keresztül kényelmesen megközelíthető az úszásra
alkalmas vízfelület. Az élő korallokból álló korallpadokra és korallzátonyra
tilos rámenni, kérjük, figyeljék emiatt a helyi jelzéseket. A partszakaszokat
a szállodák homokkal töltik fel, így a napágyak alatt a part szinte mindenhol
homokos, ám a tengerfenék jellemzően korallos – aprókavicsos.
ÜNNEPEK: Január 7. – Kopt Keresztény Karácsony, Január 25. – a 2011-es arab
tavasz forradalom napja, Április 25. – a Sínai-félsziget felszabadítása, Május 1. –
a munka ünnepe, Kopt Keresztény Húsvét, Május 2. – Tavaszi Fesztivál, Június 5.
és Július 6. között Ramadán hónap (a Ramadán ünnep dátuma néhány nappal
változhat), Június 30. – a 2013-as felkelés napja (Mohamed Morsi elnökségének
három éves évfordulója), Július 7. és Július 9. között Eid Al Fitr ünnepe (a Ramadán hónapot lezáró, háromnapos ünnep), Július 23. – az 1952-es forradalom
napja, Szeptember 13. és Szeptember 16. között Áldozati Ünnep, Október 3.
– Muharram ünnepe (az Iszlám időszámítás kezdete), Október 6. – Fegyveres
Erők napja, December 12. – Mohamed Próféta születésnapja.
VÍZ: Tekintettel az éghajlatra, a víz nagyon értékes és takarékoskodni kell
vele. Mivel más a csapvíz bakteriális flórájának összetétele, így a csapvíz nem
fogyasztható! Kizárólag a szállodákban kínált vagy élelmiszerboltban és vendéglátóhelyeken kapható palackozott vizet, illetve ásványvizet fogyasszanak!

Figyelem!
Kérjü, tanulmányozzá át Egyiptomról észült tájéoztatóinat, mely információ rendívül fontosa ahhoz, hogy az Önö nyaralása zavartalan legyen. Felhívju a figyelmüet arra, hogy ezen atalógus bevezető oldalain és a „Tudnivaló A-Z” cím alatt található információ az utazási
szerződés részét épezi.
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Információ az üdülőhelyeről

HURGHADA – a Kairótól kb. 450 kilométerre, délre fekvő város a Vörös-tenger és Egyiptom egyik legnépszerűbb üdülőhelye. A csodálatos korallzátonyoknak köszönhetően a helységet a világ egyik legismertebb búvárparadicsomaként tartják számon. Az aktív pihenést szolgáló ajánlatok széles skálája,
úgymint szörf, vízisí vagy búvárkodás mellett számos étterem, bár, üzlet is
megtalálható. A nyüzsgő bazárokban valóban minden megtalálható, a bazaltszobrocskától kezdve, a kézzel festett papiruszokon keresztül egészen az
ékszerész-remekművekig és a keleti fűszerekig. A kikapcsolódni vágyókat a
szikrázó strandokon kívül wellness központok és szépségszalonok sokasága,
az éjszakai élet szerelmeseit pedig diszkók és bárok nyüzsgése várja.
MAKADI BAY – a gyönyörű, széles Makadi-öböl Hurghada városától déli
irányban kb. 30 kilométerre terül el. Napsütötte strandjain nagyszerű időtöltés vár mindenkit. A kristálytiszta tenger, a csodálatos korallzátonyok és a
vízi sportok széles skálája aktív pihenésre buzdítanak. A kis település piciny
központjának üzletei és éttermei pedig garantáltan elvarázsolják az idelátogatókat és az esti kikapcsolódást keresőket.
EL GOUNA – egyedülálló üdülőhely, mely Hurghada városától kb. 25 kilométerre, északra fekszik. Tökéletes hely a pihenésre, vízi sportok űzésére.
Velencéhez hasonlóan egy öblökkel tarkított lagúnán fekszik, így az egész
üdülőhelyet tengervízzel teli csatornák szelik át. El Gounában két üzletközpont
található szabadtéri mozival, ahol többek között, bárok, éjszakai klubok, egy akvárium és múzeum is várja a látogatókat. Találunk itt kaszinót, 18 lyukú golfpályát
és búvárközpontokat a víz alatti világ szerelmeseinek. Lehet vízisízni, szörfözni,
teniszezni, squasolni, sőt, lovagolni is. A városka szép épületeinek látványa és a
festői fekvés segít elfeledni a mindennapi gondokat és kizökkenni a hétköznapok egyhangúságából.
SOMA BAY – a Hurghada városától kb. 45 kilométerre, déli irányba fekvő gyönyörű öböl számos magas kategóriájú szállodával, valamint lassan mélyülő, homokos strandszakaszokkal dicsekedhet. Itt található Egyiptom egyik legszebb 18
lyukú golfpályája is. Soma Bay ideális választás azok számára, akik igényes szállodákban kívánják eltölteni szabadságukat, de a búvárkodás és a sznorkelezés szerelmesei is megtalálják itt számításukat, hiszen a Vörös-tenger legszebb búvárhelyei közül néhány az öböl közelében található. A történelmi műemlékek iránt
érdeklődők számára ugyancsak ideális kiindulópont, hiszen Luxor és látnivalói
mindössze kb. 240 km-re találhatók.
SAHL HASHEESH – A Sahl Hasheesh öböl Hurghada legújabb üdülőövezete,
mely kb. 20 km-re, délre található Hurghada városától. Az üdülőfalu egy pici
városközponttal rendelkezik, ahol üzletek és egy kisebb bazár várja az idelátogatókat. Az elegáns, magas kategóriájú szállodák többsége gyönyörű homokos
tengerparttal rendelkezik, ám a felszíni búvárkodás szerelmesit sem éri csalódás, hiszen a korallfoltok élővilága lenyűgöző látvánnyal csalogatja őket. Sahl
Hasheesh-t a magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtó szállodát kereső utasainknak ajánljuk, valamint azoknak, akik egy igazi csendes nyaralásra vágynak,
a „világtól elzártan”, egy nyugodt, exkluzív környezetben.
SAFAGA – Hurghada városától déli irányba, kb. 55 kilométerre található ez
a kis kikötővárosból lett üdülőfalu. Elsődleges vonzerejét a hosszú homokos tengerpartok mellett a lélegzetelállító korallzátonyok és víz alatti élővilág alkotják.
Safaga ideális választás a különböző vízi sportok és a búvárkodás szerelmeseinek,
hiszen itt a szörfösök, a kiteszörfösök és a búvárok is hódolhatnak szenvedélyüknek. Mindezek mellett számos egyéb vízi sporttal is várják az idelátogatókat.
Fekete homokos dűnékkel tarkított tengerpartjainak, érintetlen környezetének
és gyógyvizű forrásainak köszönhetően pedig kiemelkedő terápiás központ, ahol
elsősorban az ízületi gyulladásban szenvedők gyógyulhatnak. A csendes városka
igazi kikapcsolódást nyújt, szolidabb éjszakai élettel.

Tisztelt Utasain!

Safaga

Tájéoztatju Önöet, hogy a atalógusban szereplő összes információ a atalógusészítés időpontjában, azaz 2015. otóberében érvényes állapotna felel meg. A atalógusban lévő épe illusztráció. Az áraat, a repülési információat, a minimális utaslétszámot weboldalun és a foglalási rendszer tartalmazza. A Sun & Fun Holidays a
fenti időpontot övetően bevezetett esetleges változtatásoért nem vállal felelősséget,
de igyeszi ezeről weboldalán folyamatosan atuális tájéoztatást adni.
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Faultatív iránduláso – Hurghada
Kairó – a rejtélyes főváros
A fővárost bemutató program során betekintést enged ebbe az élettel teli, lüktető metropoliszba, amely ötvözi a legősibb civilizáció gazdagságát a modern kultúra vívmányaival.
A Gízai Piramisokat a világ hét csodája között tartják számon, és a mai napig építészeti talánynak számítanak. Itt található a Szfinx is, amely monumentális alakjával valóban egy csodának számít. A Kairói Múzeum gazdag ókori egyiptomi műalkotások, kulturális műemlékek
sokaságát kínálja, közel 120 ezer kiállított emléktárggyal és ereklyével. A túra során mintegy
időutazás-szerűen egyszerre jelenik meg az igazi nagyvárosi lüktetés, az egykori földművesek
és halászok élete, valamint érezhető, hogy az ókori kelet csodáit mára már megperzselte az
újkor és a modernizáció. A program során lehetőség nyílik egy parfüméria és egy papirusz
műhely meglátogatására, valamint vásárlásra is. A kiránduláson egy helyi étteremben ízletes
ebédet tálalnak fel. Amit vinni/tudni érdemes: zártabb ruházat, kendő vagy kalap a nap ellen, kényelmes szandál/cipő, fényképező. A főváros Hurghadától kb. 450 km-re található, így
a program utazással együtt valóban egy egész napot vesz igénybe, a Kairói Múzeumba kamerát bevinni, fényképezni tilos.

Luxor – a világ elsőszámú szabadtéri múzeuma
A program bemutatja az ókori Egyiptom kulturális központjaként ismert Luxort, mely mágikus
légkörének köszönhetően az idelátogatók úgy érzik, mintha egy időutazáson vennének részt.
A luxori és a karnaki templomok monumentális alakjukkal egyszerre adnak betekintést az ókori Egyiptom hatalmába és az akkori civilizáció sokszínűségébe. A Memnon-kolosszusok, amelyek hajdan III. Amenhotep Halotti Templomának bejáratát őrizték (a templom mára nem maradt fenn), valamint a Királyok Völgye hihetetlenül jó állapotban megmaradt fáraósírjai szintén
ebben a csodálatos városban látható műemlékek. A program során lehetőség nyílik egy rövid
Nílusi hajókázásra, egy alabástromműhely meglátogatására és vásárlásra is. A kiránduláson
egy helyi étteremben ízletes ebédet tálalnak fel. Amit vinni/tudni érdemes: zártabb ruházat,
kendő vagy kalap a nap ellen, kényelmes szandál/cipő, fényképező. A város Hurghadától kb.
350 km-re található, így a program, utazással együtt valóban egy egész napot vesz igénybe,
a Királyok Völgyébe kamerát bevinni, fényképezni tilos.

Paradise Island – Paradicsom sziget
A hajókirándulás során lehetőség nyílik felszíni búvárkodásra valamelyik nyílttengeri korallzátonynál, valamint a hajó kiköt egy lenyűgöző,
fehérhomokos lakatlan szigetnél is. A felszíni búvárkodás kísérővel
történik, betekintést ad egy nyíltvízi korallzátony színes és lenyűgöző
víz alatti élővilágába. A fehérhomokos szigeten strandolási lehetőség van, továbbá a szigeten egy ízletes ebédet kínálnak. Amit érdemes vinni/tudni: strandtörölköző, fürdőruha, papucs, naptej. Lehetőség van búvárszemüveg, pipa és békatalp bérlésére, az ebédnél az
italok térítés ellenében fogyaszthatók.

Ízisz üvegfeneű hajó/tengeralattjáró
Hajókázás közben a hajó aljából üvegablakokon át csodálhatjuk meg
a korallzátony színes életét. Az üvegaljú hajó végig a felszínen marad,
míg a tengeralattjáró kb. 18-22 méter mélységbe merül a víz felszíne alá, így a lenyűgöző látvány mellett a speciális élmény garantált.
A tengeralattjárót, mely belülről egy repülőgéphez hasonlít, kivontatják a nyílt vízre, ahol lemerül. A kb. 50 perces út alatt búvárok
mutatják be a víz alatti élővilágot. Amit érdemes vinni/tudni: fényképezőgép. Kisgyermekes családoknak is kitűnő választás.
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Palacos búvárodás
Természetfilmekben, fényképeken, és sok más helyen láttunk már ilyesmit, és valahogy mindig
úgy gondoltuk, hogy ez csak a szereplők kiváltsága lehet. Úszni a mélyben a korallok és tengeri
állatok között. A program során egy egész napos hajótúra keretében lehetőség nyílik egy kb.
1 órás búvároktatás után palackos próbamerülésre képzett búvároktatók segítségével. A palackos próbamerüléshez semmiféle előgyakorlat vagy vizsga nem szükséges, a merülés végig az
oktatókkal együtt, ellenőrzött körülmények között történik, ahol minden felszerelést a búvárok
kezelnek. A túra során általában kétszer van lehetőség próbamerülésre, valamint a hajón egy
kellemes, a fedélzeten készült ebédet tálalnak fel. A programon kísérők is részt vehetnek. Kikötéskor felszíni búvárkodásra is van lehetőség. Amit érdemes vinni/tudni: strandtörölköző, fürdőruha, naptej. Lehetőség nyílik külön csoportos búvárprogramok megszervezésére is, továbbá
egy kb. 3-4 napos tanfolyam után a nemzetközileg is elfogadott búvárvizsgát letenni. A túrák
során a felszerelés biztosított.

Sahara par – Sivatagi élménye

Már leszállás előtt, a repülőből lenyűgöző látványt nyújt a sivatag
hegyekkel övezett homoktengere. Ez a kirándulás betekintést enged a sivatagi élővilág, valamint a helyi beduin lakosok életébe.
A program elején lehetőség nyílik egy rövid homokfutó motorozásra, majd a továbbutazás jeepekkel történik. A jeep túra a hegyek
között vezet át egy beduin faluig, ahol feltárulnak a beduin élet mindennapjai, valamint lehetőség van a sivatagi terrárium megtekintésére,
tevegelésre és egy beduin asszony által készített kenyér kóstolására
is. A csodálatos sivatagi naplemente után a programot egy vacsora és
folklór műsor zárja. Amit érdemes vinni/tudni: hosszúnadrág, zártcipő,
szemüveg, kendő (a haj és az arc takarására). Kismamáknak, mozgásukban korlátozottaknak nem ajánlott.

3 Órás quad szafari
A bázisról kb. 11 km quadozás után érkezés egy beduin faluig, ahol
rövid teaszünet következik. Ezután lehetőség nyílik a terrárium és
a kézművesek megtekintésére, valamint tevegelésre, majd visszaindulás a bázisra. A quad bázis és a szállodák között az utazás buszos
transzferrel történik. Amit érdemes vinni/tudni: szemüveg, kendő, víz.
Várandósoknak, mozgásukban korlátozottaknak nem ajánlott.

Nautilus luxushajó – Töéletes
ényeztetés elegáns örnyezetben
Igazi kényeztetést kínáló háromszintes luxushajó, gyönyörű étteremmel, finom ebéddel, üvegkabinnal az alján, a fedélzeten jakuzzival
várja vendégeit. A kb. 3 órás program során a hajó kiköt egy szép
korallzátonynál, ahol lehetőség nyílik felszíni búvárkodásra. Ötvözi
az üvegaljú hajó, nyílt tengeri sznorkeling és hajókázás programokat.
Amit érdemes vinni/tudni: napszemüveg, strandtörölköző, naptej,
fényképező.

Általános információ a irándulásoról
Felhívju edves utasain figyelmét, hogy a airói és luxori programra javasolt a zártabb ruházat, amely megvéd a naptól és tiszteli a helyi ultúrát. Érdemes napvédő rémet is használni, sapát/alapot/endőt vinni a nap ellen. A program során csa egyiptomi fontban lehet befizetni az
extra belépőet, így fontot vigyene magual, mert a túra során pénzváltásra nincs lehetőség! A faultatív programoat egyiptomi partnerün
szervezi és bonyolítja, őet illeti minden felelősség, a Sun & Fun Holidays csupán özvetítői szerepet vállal a irándulásoal apcsolatban.
A iránduláso atuális programjáról, a irándulásoon való részvétel feltételeiről és az áraról a helyszínre érezésor helyi épviselőn ad
tájéoztatást. A gyaorlat szerint az indulás előtti napon lemondott utazáso esetében csa orvosi igazolás bemutatásával igényelhető visszatérítés a befizetett részvételi díjból. Magyar nyelvű idegenvezetést a irándulásoon csa megfelelő létszámú jelentező esetén tudun biztosítani.
A minimum létszám irándulásonént változi, erről minden esetben helyi épviselőn a helyszínen ad tájéoztatást. Javasolju, ha irándulni
menne, a irándulási szelvény segítségével a irándulás előtti nap délutánján rendeljé meg az ébresztést, a másnap reggeli hidegcsomagot és
a ésői vacsorát – amennyiben erre szüség van. Felhívju edves utasain figyelmét, hogy a irándulásoal apcsolatos panaszoat izárólag
a helyszínen, épviselőinel tudjá intézni.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 6 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától
kb. 8 km-re, közvetlenül a kb. 400 m hosszú, homokos tengerparton. A part mentén kisebb korallfoltok lehetnek, így fürdőcipő viselését javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szálloda egy félkör alakú főépületből áll, mely a kert és a medencék köré
épült. A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (sushi, kínai, szamuráj grill, alexanders, francia, mediterrán, orientális, libanoni), bárok (lobby
bár, medence bár, tengerparti bár) várják a vendégeket. A kertben egy központi szabadtéri medencerészleg, élménymedence részleggel, szabadtéri,
tengervizes medencék, jakuzzi, gyermekmedence.
A napernyők, napágyak és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen vehetők igénybe. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. Térítés ellenében: wireless internetezési lehetőség a lobbyban (az all
inclusive vendégek részére térítésmentesen), pénzváltási lehetőség, orvosi ügyelet, üzletek, mosoda,
konferenciatermek, wellness központ, golfozási lehetőség, shuttle busz Hurghada központjába.
SZOBÁK: A szálloda összesen 382 szobával rendelkezik. A legtöbb szobához erkély vagy terasz
tartozik. A deluxe szobák felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió, minibár (az all inclusive
vendégek részére térítésmentesen), wireless internetezési lehetőség (térítés ellenében), széf (térítésmenetesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád,
WC, hajszárító található. A deluxe szobák tengerre
néznek, alapterületük kb. 50 m2. A családi szobák
egylégterűek, alapterületük. kb. 55 m2, felszereltségük azonos a deluxe szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, amely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, korai kontinentális reggeli, késői reggeli, délután snackek,
éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen
fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, frissen facsart gyümölcslevek, az a’la carte éttermek szolgáltatásai, fogyasztás a wellness
bárban térítés ellenében vehetőek igénybe.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, animációs programok,
aerobik, futópálya, strandröplabda, boccia, teniszpálya, biliárd, asztalitenisz, darts, golf. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: vízi sportok a
tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA és wellness központ,
szépségszalon, törökfürdő, masszázs, jakuzzi.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence várja, valamint a Steigenberger
Aqua Magic szállodában gyermek aquapark.
Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy a sétány túloldalán található Steigenberger Aqua
Magic szállodában az all inclusive utasok térítésmentesen használhatják a szálloda aquaparkját,
valamint térítésmentesen fogyaszthatnak a szálloda egyes éttermeiben és bárjaiban.
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Steigenberger
Al Dau Beach
Hurghada

illusztráció

♦ Prestige ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part

A szállodát az igazi luxust kedvelő
vendégeink figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Hurghada

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• aquapark

A jó minőségű szállodát változatos
szolgáltatásai, aquaparkja miatt elsősorban
családos utasaink figyelmébe ajánljuk.

Egyiptom – Hurghada

Steigenberger
Aqua Magic

FEKVÉSE: A szálloda kb. 6 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb. 5 km-re, kb. 400 m-re saját tengerpartjától.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában
központi étterem, a’la carte étterem (tenger
gyümölcsei – előzetes foglalás szükséges),
bárok (lobby bár, medence bár, tengerparti
bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, aquapark, gyermekmedence.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében: wellness szolgáltatások, vízipipa, mosoda, szobaszerviz, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 686 szobával rendelkezik,
standard, superior, deluxe és családi suite-ok
foglalhatóak. A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló,
televízió, minibár (térítés ellenében), telefon,
széf (térítésmentesen), wireless internetezési
lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC található. A standard
szobák alapterülete kb. 24 m2. A standard szobákhoz francia erkély tartozik. A superior szobák
felszereltsége megegyezik a standard szobákéval,
de ezekhez a szobákhoz erkély vagy terasz tartozik.
A deluxe szobák alapterülete kb. 45 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A családi
suite-ok alapterülete kb. 55 m2, két szobával rendelkeznek, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
korai reggeli, fagylalt (meghatározott időszakban),
délutáni kávé, tea, sütemény, késői vacsora, éjjeli
snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen
fogyaszthatók. Tartózkodás alatt két alkalommal
térítésmentesen lehet étkezni a tenger gyümölcsei
a’la carte étteremben, azonban előzetes foglalás
szükséges. Az import alkoholos és alkoholmentes
italok, a frissen facsart gyümölcslevek, valamint az
a’la carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében
állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: A szálloda sport és
animációs szolgáltatásai: szörf (engedély szükséges), futópálya, fitneszterem, boccia, strandröplabda, asztalitenisz, asztalifoci, darts, léghoki, animációs programok és esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: vízi sportok a tengerparton, búvárkodás, golf, biliárd.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint SPA központ, masszázs, gőzfürdő.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér
és gyermekmedence várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 15 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától
kb. 20 km-re, közvetlenül a homokos tengerparton. A part közelében korallfoltok előfordulhatnak,
így fürdőcipő viselését javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (keleti, olasz – előzetes foglalás szükséges), bárok (medence bár,
tengerparti bár, lobby bár) várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence.
A medencénél és a tengerparton a napernyők,
napágyak és strandtörölközők térítésmentesen
állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és
sport programok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban. Térítés ellenében
wellness szolgáltatások, üzletek, mosoda, orvosi
ellátás, konferenciaterem.
SZOBÁK: Az egy főépületből és több melléképületből álló szálloda összesen 480 szobával rendelkezik, a legtöbb szobához erkély vagy terasz
tartozik. A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár, wireless internet hozzáférés (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/
kád, WC, hajszárító található. A standard szobák
alapterülete kb. 45 m2.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe, és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délután snackek, tea és kávé, késői vacsora, fagylalt (meghatározott időpontban). A bárokban és a
főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Térítésmentesen lehet étkezni bármelyik a’la
carte étteremben, előzetes foglalás szükséges.
Az import alkoholos és alkoholmentes italok, frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás a biliárd
bárban 12:00-24:00 óra között térítés ellenében
állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: strandröplabda, aerobik,
teniszpálya, asztalitenisz, fitneszterem, animációs
programok, esti show műsorok, szörf, búvárközpont, vízi sportok.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs, szauna, jakuzzi,
gőzfürdő, belső medence.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence és játszótér várja.
Felhívjuk kedves utasink figyelmét, hogy a szállodapolitika alapján bizonyos esetekben vendégeink a szomszédos Sentido Mamlouk Palace
Resort 5* szállodában is elhelyezésre kerülhetnek.

Sunrise Select Garden
Beach Resort & Spa
Hurghada

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• korallok

A besorolásának megfelelő szállodát minden
olyan kedves utasunk figyelmébe ajánljuk,
akik egy igazi pihentető nyaralást szeretnének
eltölteni egy széleskörű szolgáltatásokat
nyújtó, jó minőségű szállodában.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Hurghada

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• korallok

A szállodát jó ár-érték aránya miatt azon
kedves utasaink figyelmébe ajánljuk, akik
színvonalas, pihentető nyaralásra vágynak.

SUN & FUN besorolás:

Egyiptom – Hurghada

Sentido Mamlou
Palace Resort

FEKVÉSE: A szálloda kb. 15 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb. 20 km-re, közvetlenül a homokos tengerparton. A part mentén kisebb köves részek
és korallfoltok találhatók, így fürdőcipő viselését javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (ázsiai, mexikói, hal,
olasz – előzetes foglalás szükséges), bárok (medence bár, tengerparti bár, lobby bár, stb.) várják
a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék
(egy a téli szezonban fűthető), gyermekmedence.
A medencénél és a tengerparton a napágyak,
napernyők és strandtörölközők térítésmentesen állnak a vendégek rendelkezésére. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében szobaszerviz, wellness
szolgáltatások, üzletek, mosoda, orvosi ellátás,
fodrászat, internetezési lehetőség, konferenciaterem, shuttle busz szerviz, limuzin szerviz, pénzváltási lehetőség, csomagmegőrző.
SZOBÁK: Az egy főépületből és több melléképületből álló szálloda összesen 530 szobával rendelkezik. A szobák kertre, medencére
vagy tengerre néznek. A legtöbb szobához erkély
vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár (érkezéskor üdítővel és
vízzel feltöltve, további napokon csak vízzel töltik),
wireless internetezési lehetőség térítés ellenében.
A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 41 m2.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, amely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe, és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délután snackek, tea, kávé, sütemény, késői vacsora.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen
fogyaszthatók. Tartózkodás alatt egy alkalommal
térítésmentesen lehet étkezni valamelyik a’la carte
étteremben, azonban előzetes foglalás szükséges.
A frissen facsart gyümölcslevek, az import alkoholos
és alkoholmentes italok, az a’la carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: íjászat, strandröplabda, teniszpálya,
amfiteátrum, boccia, asztalitenisz, fitneszterem, vízilabda, biliárd, darts, animációs- és sport programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges, vagy térítés ellenében vehetők igénybe: szörf, teniszfelszerelés, teniszpálya világítás, búvárközpont, vízi sportok.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint belső medence, masszázs, szauna, jakuzzi, gőzfürdő, törökfürdő, szépségszalon,
borbély. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás
szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub és gyermekmedence várja. A szállodában térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
Felhívjuk kedves utasink figyelmét, hogy
a szállodapolitika alapján bizonyos esetekben
vendégeink a szomszédos Sunrise Select Garden Beach 5* szállodában is elhelyezésre kerülhetnek.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 12 km-re található a
repülőtértől, Hurghada belvárosától kb. 18 kmre, közvetlenül a homokos, sekély tengerparton.
A part mentén kisebb korallfoltok találhatóak.
A tengerparti szakasz mellett egy kisebb hajókikötő található.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (török, olasz, kínai –
előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, medence bár, tengerparti bár, diszkó bár) és diszkó
várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence,
gyermekmedence, aquapark. A medencénél és a
tengerparton a napernyők, napágyak és strandtörölközők térítésmentesen állnak rendelkezésre.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. Térítés ellenében pénzváltás, konferenciaterem, fodrászat, internet kávézó,mosoda,
orvosi ellátás, shuttle busz szerviz, wellness szolgáltatások, wireless internetezési lehetőség a
lobbyban.
SZOBÁK: A szálloda összesen 608 szobával rendelkezik. A legtöbb szobához erkély vagy terasz
tartozik. Standard, családi és suite szobatípusok
foglalhatóak. A standard szobák felszereltsége:
légkondicionáló, telefon, televízió, minibár (víz
és üdítők naponta töltve térítésmentesen), széf
(térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó,
WC, hajszárító található. A szobák alapterülete kb.
40 m2. A családi szobák alapterülete kb. 50 m2,
2 hálószobával rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A suite
szobák alapterülete kb. 50 m2, egy nappali résszel
és tea-, kávékészítési lehetőséggel rendelkeznek,
további felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délután snackek, fagylalt (meghatározott
időszakban), késői vacsora. Tartózkodás alatt egy
alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az egyik
a’la carte étteremben, azonban előzetes foglalás
szükséges. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatóak. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, frissen facsart gyümölcslevek, az
a’la carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében
vehetőek igénybe.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, boccia, teniszpálya, minigolf,
strandröplabda, aerobik, asztalitenisz, animációs
programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: teniszpálya világítás,
biliárd, bowling, búvárközpont, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások: szauna, gőzfürdő, törökfürdő, jakuzzi, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, játszótér, gyermekmedence és gyermekcsúszdák
várják. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
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Titanic Beach
Spa & Aqua Par
Hurghada

illusztráció

♦ Family ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• aquapark
• korallok

A szállodát szolgáltatásai miatt elsősorban
családoknak ajánljuk, akik aquaparkos hotelt
keresnek.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Hurghada

♦ Family ♦

♦ Relax ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• aquapark
• korallok

A szállodát családoknak és pihenni
vágyóknak egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

illusztráció

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Egyiptom – Hurghada

Jaz Aquamarine
Resort

FEKVÉSE: A szálloda Hurghada déli részén
található kb. 12 km-re Hurghada repülőterétől
és kb. 17 km-re Hurghada városközpontjától,
közvetlenül a homokos, sekély tengerparton.
A tengerparton egy kb. 800 m-es korallpad
húzódik, melynek szélén hirtelen mélyül a víz.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A korábban Iberotel
Aquamarine néven működő szállodában központi éttermek, a’la carte éttermek (ázsiai, olasz,
mediterrán, hal, keleti – előzetes foglalás szükséges) bárok, (lobby bár, medence bár, snack bár,
tengerparti bár) és diszkó várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedencék (ebből néhány a téli szezonban fűthető),
aquapark. A napernyők, napágyak és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen vehetők igénybe. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében szobaszerviz,
mosoda, szépségszalon, orvosi ellátás, üzletek,
shuttle szerviz Hurghada belvárosába.
SZOBÁK: A szálloda 1001 szobával rendelkezik,
melyek több épületben találhatók. A legtöbb
szoba rendelkezik erkéllyel vagy terasszal. A standard szobák alapterülete kb. 30 m2, felszereltségük:
egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon,
televízió, széf (térítésmentesen), minibár (naponta
egy üveg víz térítésmentesen), wireless internetezési
lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard szoba
nem pótágyazható. A superior szobák felszereltsége azonos a standard szobákéval, alapterületük kb.
38 m2. A családi superior szobák alapterülete kb.
45 m2, kétlégterűek, az egyik szobában 2 kanapéágy,
a másikban 1 franciaágy található, a szobák kertre
nézőek. A deluxe családi szobák alapterülete kb.
50 m2, kétlégterűek, medencére néznek, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délutáni snack, délutáni tea, kávé, sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban), éjjeli
snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és
alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek, valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai,
fogyasztás éjfél után a diszkó bárban térítés ellenében lehetséges.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, fitneszterem, teniszpályák,
aquapark, strandröplabda, boccia, darts, animációs programok és esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetők igénybe: teniszpálya világítás, búvárközpont, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgálgatások: jakuzzi (a tengerparton). Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges, vagy térítés ellenében
vehetők igénybe: SPA központ, törökfürdő, szauna,
szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyerekmedencék,
vízi csúszdák, miniklub, játszótér, gyermekmenü
és minidiszkó várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
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Akár egy csésze kávé áráért!

Hurghada

♦ Family ♦

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• korallok

A nagy területen fekvő szállodát sokszínű
szolgáltatásai miatt minden kikapcsolódni
vágyó és családos utasaink figyelmébe
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Egyiptom – Hurghada

Desert Rose
Resort

FEKVÉSE: A szálloda kb. 12 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb. 16 km-re, közvetlenül a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 9 épületből álló
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (olasz, halas, libanoni – előzetes foglalás
szükséges), bárok („Tropicana”, „Club Soda”,
„Sunset”, „The Sand”, „Sea Breeze”, stb.) várják a vendégeket. A kertben két szabadtéri medence (téli szezonban az egyik fűthető), gyermekmedence, vízi csúszdák. A medencénél
és a tengerparton a napernyők, napágyak és
matracok térítésmentesen állnak a vendégek
rendelkezésére. A szórakozásról animációs és
sport programok, esti show műsorok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a
lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében:
mosoda, konferenciaterem, orvosi ügyelet,
búvárközpont, SPA központ, pénzváltási lehetőség, üzletek, shuttle szerviz Hurghada belvárosába.
SZOBÁK: A szálloda összesen 872 szobával
rendelkezik. A legtöbb szobához erkély vagy
terasz tartozik. A standard szobák alapterülete
32 m2, felszereltsége: egyénileg szabályozható
légkondicionáló, telefon, televízió, minibár, széf
(térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád,
WC, hajszárító található. A szállodában foglalható
még tengerre néző club szoba és tengerre néző
club suite szoba, melyek alapterülete 64 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délután snackek. Térítésmentesen lehet étkezni az
a’la carte éttermekben, azonban előzetes foglalás
szükséges. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, frissen facsart gyümölcslevek,
térítés ellenében vehetők igénybe.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, fitneszterem, aerobik,
strandröplabda, asztalitenisz, vízi aerobik, animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetők igénybe: teniszpálya világítás, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs, szauna, törökfürdő,
SPA központ.
GYERMEKEKNEK:
A kicsiket miniklub, minidiszkó, gyermekmedence,
játszótér várja. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

+

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 12 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától
kb. 18 km-re, közvetlenül a homokos-korallos tengerparton. A part mentén kb. 50 méteres korallpad húzódik nagyon sekély vízzel, úszásra a kb. 60
m hosszú stégen megközelíthető mélyvíz alkalmas.
Fürdőcipő használatát ajánljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szálloda hatalmas területen fekszik, melyben központi étterem, a’la carte éttermek (olasz, nemzetközi, hal, keleti – előzetes
foglalás szükséges), bárok (medence bár, tengerparti bár, lobby bár) és diszkó várja a vendégeket.
A kertben két szabadtéri medence, gyermekmedence. A napágyak, napernyők és strandtörölközők
térítésmentesen vehetőek igénybe a medencénél
és a tengerparton. A szórakozásról animációs és
sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében
üzletek, mosoda, orvosi ellátás, wellness szolgáltatások, internetezési lehetőség, pénzváltás, szobaszerviz, konferenciaterem, shuttle busz a városba,
postaszolgálat, széf, parkolási lehetőség.
SZOBÁK: A 2015-ben felújított szálloda öszszesen 360 szobával rendelkezik, melyek kertre,
tengerre, medencére vagy a hegyekre néznek.
A szobákhoz erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, minibár
(érkezéskor egy üveg víz térítésmentesen), széf
(térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/
kád, WC és hajszárító található. A családok számára családi bungalók állnak rendelkezésre, melyek
között vannak egylégteres és kétlégteres szobák
is. Egyes családi szobákban konyhasarok, valamint
kávé- és teakészítési lehetőség áll rendelkezésre.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között érhető el, az alábbi szolgáltatásokat
tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délutáni snackek, kávé, tea és sütemény.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek,
vízipipa, valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: vízi aerobik, aerobik, teniszpálya, minigolf, asztalitenisz, strandröplabda, fitneszterem,
sportlövészet, táncórák, animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: teniszpálya világítás, biliárd, darts, búvárközpont.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: jakuzzi, belső medence. Térítés ellenében a vendégek
rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint egészségközpont, szauna,
gőzfürdő, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, mini aquapark, minidiszkó, gyermekmenü, gyermekanimáció és játszótér (egy a
tengerparton is) várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető. Rácsos kiságy igényelhető.

Sonesta Pharaoh
Beach Resort
Hurghada

illusztráció

♦ Young ♦

♦ Family ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• korallok
• mini aquapark

A szállodát fiatal és családos utasainknak
ajánljuk, akik egy jó ár-érték arányú szállodát
keresnek változatos gyermekprogramokkal
és gyerekbarát szolgáltatásokkal.

SUN & FUN besorolás:
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Hurghada

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• félpanzió
• all inclusive
• ultra all inclusive
• közvetlen part

A szállodát jó elhelyezkedése és színvonalas
szolgáltatásai miatt minden kedves utasunk
figyelmébe ajánljuk, akik egy kellemes
hangulatú szállodát keresnek.

SUN & FUN besorolás:

+

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Egyiptom – Hurghada

Hilton Hurghada
Resort

FEKVÉSE: A szálloda kb. 6 km-re található
Hurghada repülőtértől, Hurghada belvárosától kb. 8 km-re, közvetlenül a fokozatosan
mélyülő, homokos tengerparton, melyhez egy
privát kikötő is tartozik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (olasz, hal
– előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby
bár, medence bár, tengerparti bár) várják a
vendégeket. A kertben szabadtéri medencék (egy a téli szezonban fűthető), gyermekmedencék (egy a téli szezonban fűthető) találhatók. A medencénél és a tengerparton
a napernyők, napágyak és strandtörölközők
térítésmentesen állnak a vendégek rendelkezésére. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. Térítés ellenében:
wireless internetezési lehetőség a lobbyban,
üzletek, pénzváltási lehetőség, orvosi ügyelet, internet kávézó, mosoda, széf a recepción,
szobaszerviz, shuttle busz szerviz a városközpontba, limuzin szerviz, konferenciaterem,
csomagmegörző, parkolási lehetőség, postaszolgálat, gyógyszertár.
SZOBÁK: A szálloda összesen 401 szobával rendelkezik, melyek kertre vagy medencére néznek.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban), telefon, televízió, minibár (1 üveg ásványvíz térítésmentesen), széf (térítésmentesen), internetezési
lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában
kád, WC, hajszárító található. A standard szobák
alapterülete kb. 40 m2.
ELLÁTÁS: A szálloda háromféle ellátással foglalható. Félpanzió: a szálloda félpanziós ellátása
magába foglalja a reggelit és a vacsorát. Az italok
térítés ellenében fogyaszthatóak. Az all inclusive
ellátás 06:30-24:00 között vehető igénybe és az
alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd,
vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délután snackek, tea, kávé, sütemény,
fagylalt (meghatározott időpontban). A bárokban
és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatóak. Az
import alkoholos és alkoholmentes italok, frissen
facsart gyümölcslevek, a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében vehetőek igénybe. Az
ultra all inclusive ellátás további szolgáltatásokat
tartalmaz.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya (teniszütők térítés ellenében), asztalitenisz, fitneszterem, animációs programok, esti show műsorok, strandröplabda, boccia,
darts, vízi aerobik, aerobik. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: a vízi sportközpont és
a búvárközpont szolgáltatásai, biliárd, vízi sportok
a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint belső medence, SPA központ,
szauna, gőzfürdő, jakuzzi, masszázs, törökfürdő.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedencék (egy a téli szezonban fűthető),
játszótér, minidiszkó, gyermekmenü várja. Térítés
ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 13 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától
kb. 11 km-re, északi irányba, El Gounától kb. 15
km-re közvetlenül a homokos-korallos tengerparton. A part mentén korallfoltok előfordulhatnak,
így fürdőcipő viselését javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A három épületből álló
szállodában központi étterem, tengerparti étterem, a’la carte étterem, (olasz – előzetes foglalás
szükséges), bárok (snack bár, lobby bár, Palm Island bár, medence bár, pub, Oriental Cafe) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence (téli szezonban fűthető), gyermekmedence.
A medencénél és a tengerparton a napágyak,
napernyők és strandtörölközők ingyenesen vehetők igénybe. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. A szálloda ingyenes
parkolási lehetőséget biztosít. Térítés ellenében:
üzletek, mosoda, orvosi ügyelet, pénzváltó, konferenciaterem, wireless internetezési lehetőség, autóbérlés. A hotel ingyenes shuttle buszokat indít a
városközpontba.
SZOBÁK: A szálloda összesen 395 szobával
rendelkezik, ebből 336 standard típusú szoba.
A szállodában még foglalható családi és suite típusú szoba. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége:
légkondicionáló, minibár, széf (térítésmentesen),
telefon, televízió, tea- és kávékészítési lehetőség.
A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító
található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 05:00-02:00
óra között áll rendelkezésre és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd és vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délutáni snackek, tea és kávé. Az ebéd a tengerparti étteremben is elfogyasztható. A bárokban és
a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import italok, frissen facsart gyümölcslevek,
az a’la carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, biliárd, darts, boccia, asztalitenisz, strandröplabda, búvárfelszerelés, vízibicikli,
animációs és sport programok, esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: vízi
sportközpont, szörf, búvárkodás, banánozás.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint szauna, gőzfürdő, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér, gyermekanimáció, az étteremben gyermekmenü várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető. Térítés ellenében
gyermekfelügyelet igényelhető.

AMC Royal
Hotel
Hurghada

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• korallok

A szállodát elsősorban pihenni vágyó
utasainknak ajánljuk, akik egy hangulatos
szállodát keresnek, távol a város zajától.

SUN & FUN besorolás:

138

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Hurghada

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part

A szállodát elsősorban a pihenni vágyó
utasainknak ajánljuk.

Egyiptom – Hurghada

Sea Star
Beau Rivage

FEKVÉSE: A szálloda Hurghada repülőterétől kb. 10 km-re, Hurghada belvárosától kb.
2 km-re található, közvetlenül a 300 m hosszú
tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2000-ben épült
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (olasz, hal – előzetes foglalás szükséges),
bárok (medence bár, kávézó) várják a vendégeket. A kertben 2 szabadtéri medence (egy
a téli szezonban fűthető), gyermekpancsoló.
A medencénél és a tengerparton a napernyők
és napágyak, matracok és strandtörölközők
térítésmentesen állnak a vendégek rendelkezésére. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. Széf a recepción
térítésmentesen. Térítés ellenében: wellness
szolgáltatások, szobaszerviz, pénzváltási lehetőség, orvosi ellátás, limuzin és taxi szerviz,
mosoda.
SZOBÁK: A szálloda 293 szobával rendelkezik, melyek egy ötszintes épületben helyezkednek el. Standard és suite szobák foglalhatók, melyek medencére vagy tengerre néznek.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A szobák felszereltsége: központi légkondicionáló
(meghatározott időszakokban működik), televízió,
telefon, minibár (térítés ellenében), széf (térítésmentesen). A fürdőszobában kád, WC és hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, fagylalt gyermekeknek (meghatározott
időszakban), délutáni kávé, tea, sütemény, éjjeli
snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen
fogyaszthatók. Tartózkodás alatt egy alkalommal
térítésmentesen lehet étkezni az olasz a’la carte
étteremben, azonban előzetes foglalás szükséges.
Az import alkoholos és alkoholmentes italok, frissen facsart gyümölcslevek, az a’la carte éttermek
szolgáltatásai térítés ellenében vehetők igénybe.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztaltenisz, asztalifoci, boccia, vízi
aerobik, vízilabda, táncórák, versenyek, strandröplabda, strandfoci, animációs programok és esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: fitneszterem, biliárd, minigolf, búvárközpont, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint SPA központ, szépségszalon,
szauna, masszázs, törökfürdő.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence, miniklub, minidiszkó, játszótér, a főétteremben
gyermeksarok várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető.

SUN & FUN besorolás:
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 12 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától
kb. 7 km-re, közvetlenül a fokozatosan mélyülő,
homokos-korallos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, bárok (tengerparti bár, medence
bár és lobby bár) várják a vendégeket. A kertben
szabadtéri medencék (téli szezonban fűthetőek),
gyermekmedence, vízi csúszda. A medencénél és
a tengerparton a napágyak, napernyők és strandtörölközők térítésmentesen vehetők igénybe.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. Térítés ellenében: szobaszerviz,
üzletek, internetsarok.
SZOBÁK: A szálloda 395 szobával rendelkezik,
melyek a főépületben és melléképületekben helyezkednek el. A legtöbb szobához erkély vagy
terasz tartozik, tengerre, medencére vagy kertre
néznek. A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található.
A szállodában összenyitható családi szobák is foglalhatók, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-01:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd és vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délután snackek, tea és kávé, éjjeli
snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, a kávé és a tea
térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében fogyaszthatók.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, fitneszterem, minifoci,
teniszpálya, animációs programok, esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők
igénybe: búvárközpont, motorizált vízi sportok a
tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint szépségszalon, SPA központ,
masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, minidiszkó, játszótér várja.

Palm Beach
Resort
Hurghada

illusztráció

♦ Family ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

A szállodát elsősorban családdal
utazóknak és a kikapcsolódni vágyó
utasainknak ajánljuk, akik egy jó minőségű
szolgáltatásokat nyújtó, városhoz közeli
szállodát keresnek.

SUN & FUN besorolás:
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Hurghada

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• központban

A szállodát kitűnő elhelyezkedése miatt
elsősorban fiatal vendégeink részére
ajánljuk, akik egy jobb minőségű
bázisszállodát keresnek a város szívében.

SUN & FUN besorolás:

Egyiptom – Hurghada

Three Corners Royal
Star Beach Resort

FEKVÉSE: A szálloda Hurghada belvárosától
kb. 500 m-re található, Hurghada repülőterétől
kb. 7 km-re, Sakkala központjától kb. 4 km-re,
közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.
A part közelében korallfoltok előfordulhatnak,
így fürdőcipő viselését javasoljuk. A szálloda
tengerpartjához egy kisebb kikötő tartozik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, egy a’la carte étterem (belga –
előzetes foglalás szükséges), bárok (Aquarius
bár, El Omda Oriental Café, tengerparti bár)
várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence (a téli szezonban fűthető). A medencénél és a tengerparton a napágyak, napernyők,
strandtörölközők térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak (a szomszédos
Triton Empire Beach szállodában). Wireless
internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében: üzletek, mosoda,
shuttle busz szerviz Hurghada (Sakkala) városközpontjába.
SZOBÁK: A szálloda összesen 212 szobával
rendelkezik. A standard szobák városra, kertre,
részben tengerre vagy tengerre néznek. A legtöbb
szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard
szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható
légkondicionáló, telefon, televízió, széf, minibár
(térítés ellenében), kávé- és teakészítési lehetőség.
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 26 m2.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-23:00
óra között vehető igénybe, és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben, késői reggeli, délutáni snackek,
kávé. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és
alkoholmentes italok, a borok és a frissen facsart
gyümölcslevek, az a’la carte étterem szolgáltatásai
térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts, asztalitenisz, strandröplabda, vízilabda, vízi aerobik, boccia, felszíni búvárkodási
lehetőség, animációs- és sport programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: búvárközpont. A szolgáltatások csak a
Triton Empire Beach Resort szállodában érhetők el.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint jakuzzi, gőzfürdő, szauna,
masszázs, szépségszalon. A szolgáltatások csak a
Triton Empire Beach Resort szállodában érhetők el.
GYERMEKEKNEK: A legkisebbeket Trixie miniklub, a nagyobbakat Trixi Cool gyermekklub
várja, különböző tematikus programokkal, gyermekanimációval. A szolgáltatások csak a Triton
Empire Beach Resort szállodában érhetők el.
Az étteremben etetőszék, a szobákban rácsos kiságy igényelhető.
A Three Corners Royal Star Beach és a Triton
Empire Beach Resort szállodák egyes szolgáltatásai átjárhatók, illetve egyes szolgáltatások
csak a Triton Empire Beach Resort szállodában
érhetők el.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 10 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától
kb. 15 km-re, közvetlenül a homokos-korallos tengerparton. A part mentén korallfoltok előfordulhatnak, fürdőcipő viselését javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, medence étterem, a’la carte étterem (olasz
– előzetes foglalás szükséges), bárok (medence bár,
tengerparti bár, kávézó), diszkó várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence.
A medencénél és a strandon a napernyők, napágyak és strandtörölközők térítésmentesen állnak a
vendégek rendelkezésére. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. Térítés
ellenében: pénzváltási lehetőség, 24 órás orvosi
ügyelet, mosoda, üzletek, 24 órás szobaszerviz,
konferenciaterem, parkolási lehetőség, postaszolgálat, csomagmegörző. A szállodában a széf a recepción térítésmentesen áll a vendégek rendelkezésére. A hotel ingyenes shuttle buszokat indít a
városközpontba.
SZOBÁK: A szálloda összesen 230 szobával rendelkezik. A legtöbb szobához erkély vagy terasz
tartozik. A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, minibár (térítés ellenében), széf. A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található.
A standard szobák alapterülete kb. 42 m2.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délután snackek, tea és kávé. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, frissen facsart
gyümölcslevek, az espresso, a cappucino, a török
kávé, fagylalt, az olasz a’la carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges vagy térítés ellenében vehetők igénybe: fitneszterem, teniszpálya,
búvárközpont, vízi sportközpont, vízisí, szörfközpont, kite szörf és wakeboard, különböző animációs és sport programok, esti showműsorok, asztalitenisz, vízi sportok, strandröplabda, vízilabda,
darts, boccia, sakk, backgammon, biliárd.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint szauna, jakuzzi, masszázs, gőzfürdő.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, szabadtéri játszótér (a tengerparton), gyermekmedence,
gyermekanimáció várja. A legkisebbeknek rácsos
kiságy és etetőszék igényelhető.

Grand Seas
Resort Hostmar
Hurghada

illusztráció

♦ Family ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part

A szállodát elsősorban az aktív
kikapcsolódást kedvelő családos utasaink
figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Hurghada

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• korallok

A szállodát változatos szolgáltatásai miatt
családos és fiatal utasaink figyelmébe
ajánljuk.

Egyiptom – Hurghada

Ali Baba
Palace

FEKVÉSE: : A szálloda kb. 15 km-re található
a hurghadai repülőtértől, Hurghada belvárosától kb. 20 km-re, közvetlenül a tengerparton.
A part mentén korallfoltok lehetnek, ezért fürdőcipő viselését javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2000-ben megnyílt szállodában központi étterem, bárok
(medence bár, lobby bár, tengerparti bár, vitamin bár és mór kávézó) és diszkó várja a
vendégeket. A kertben szabadtéri medencék
(téli időszakban fűthető), gyermekmedence.
A napernyők, napágyak és strandtörölközők
a medencénél és a tengerparton térítésmentesen vehetők igénybe. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak.
A recepción széf térítésmentesen igényelhető.
Térítés ellenében: konferenciaterem, mosoda,
orvosi ellátás, internetezési lehetőség, üzletek,
autóbérlés.
SZOBÁK: A szálloda 646 szobával rendelkezik. A hotelben standard szobák foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A szobák felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió, minibár, minihűtő. A standard
szobák alapterülete kb. 33-35 m2. A fürdőszobában kád, WC, hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli, délutáni snackek, tea, kávé, sütemény,
késői vacsora. A bárokban és a főétkezéseknél a
helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és
alkoholmentes italok, fagylalt, a frissen facsart
gyümölcslevek, a mór kávézó, a vitamin bár valamint az Ali Baba lounge szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: röplabda, teniszpálya, fitneszterem,
vízi aerobik, minigolf, asztalitenisz, darts, animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetők igénybe: biliárd, vízi
sportok a tengerparton, bowling.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint szauna, jakuzzi, masszázs,
fodrászat.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér,
gyermekmedence, gyermekmenü várja. Térítés
ellenében gyermekfelügyelet, rácsos kiságy igényelhető.

SUN & FUN besorolás:
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 5 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától
kb. 7 km-re, közvetlenül a homokos – aprókavicsos
tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, tengerparti étterem, a’la carte étterem
(olasz - térítés ellenében, előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, medence bár) várják
a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék
(egy a téli szezonban fűthető), gyermekmedence. A medencénél és a tengerparton a napernyők,
napágyak, matracok és strandtörölközők térítésmentesen állnak a vendégek rendelkezésére.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. Térítés ellenében: üzletek, szobaszerviz, fodrászat, pénzváltási lehetőség, orvosi
ügyelet, mosoda, szépségközpont.
SZOBÁK: A szálloda egy főépületből és két
melléképületből áll, melyek háromemeletesek.
A hotel összesen 230 szobával rendelkezik, melyek
a tengerre, a medencékre vagy a kertre néznek.
A szállodában standard és családi szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió, minibár (minden nap egy
üveg vízzel feltöltve), széf (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A családi szobák felszereltsége megegyezik a
standard szobákéval, nagyobb alapterületűek.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-01:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délután snackek, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, frissen facsart
gyümölcslevek, az a’la carte étterem szolgáltatásai, fogyasztás a diszkó bárban térítés ellenében
vehetők igénybe.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: animációs programok, esti show műsorok, aerobik, vízi aerobik, vízilabda, fitneszterem,
asztalitenisz, teniszpálya, darts, strandröplabda,
biliárd, vízi sportok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében
vehetők igénybe: biliárd, vízi sportok, búvárkodás.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint jakuzzi, szauna, gőzfürdő,
masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub és gyermekmedence várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
A Grand Plaza Hotel és Grand Plaza Resort
szállodák egyes szolgáltatásai átjárhatóak.

Grand Plaza
Hotel
Hurghada

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part

A szállodát elhelyezkedése és színes
szolgáltatásai miatt fiatalok és az aktív
kikapcsolódást kedvelők figyelmébe
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Hurghada

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

A szállodát elhelyezkedése és színes
szolgáltatásai miatt fiatalok és az aktív
kikapcsolódást kedvelők figyelmébe
ajánljuk.

Egyiptom – Hurghada

Grand Plaza
Resort

FEKVÉSE: A szálloda kb. 5 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb. 7 km-re, kb. 300 m-re a homokos-aprókavicsos tengerparttól (Grand Plaza Hotel),
mely fokozatosan mélyül.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, medence étterem, bárok (lobby bár, medence bár), diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék (egy a
téli szezonban fűthető), gyermekmedence, vízi
csúszdák. A medencénél és a tengerparton a
napernyők, napágyak, matracok és strandtörölközők térítésmentesen állnak a vendégek
rendelkezésére. A szórakozásról animációs és
sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében: üzletek, pénzváltó, orvosi ügyelet, szobaszerviz, mosoda, shisha sarok.
SZOBÁK: A több, 2-3 emeletes épületből
álló szálloda összesen 199 szobával rendelkezik. A legtöbb szobához erkély vagy terasz
tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 30
m2, felszereltségük: egyénileg szabályozható
légkondicionáló, telefon, televízió, minibár
(minden nap egy üveg ásványvízzel feltöltve),
széf (térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség. A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-01:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délután snackek, tea és kávé, fagylalt (meghatározott
időszakban), éjjeli snack. Egyes főétkezések, meghatározott időpontban, a medence étteremben
is fogyaszthatók. A bárokban és a főétkezéseknél
a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és
alkoholmentes italok, fogyasztás a diszkó bárban
frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, vízi aerobik, vízilabda, esti
show műsorok, animációs programok, fitneszterem,
óriás sakk, táblás játékok, petanque, asztalitenisz,
teniszpálya, darts, strandröplabda. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetők igénybe: biliárd, vízi sportok,
búvárközpont. Bizonyos szolgáltatások a Grand
Plaza Hotelben vehetőek igénybe.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások a Grand Plaza Hotelben.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket vízi csúszdák, miniklub (a Grand Plaza Hotelben), gyermekmedence
várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető. Rácsos kiságy igényelhető.
A Grand Plaza Hotel és Grand Plaza Resort
szállodák egyes szolgáltatásai átjárhatóak.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 14 km-re található Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb. 22
km-re, közvetlenül a kb. 1100 méter hosszan elterülő, homokos, fokozatosan mélyülő tengerparton.
A part mentén egy kb. 600 m-es korallpad húzódik,
amelynek végében a mély víz kitűnően alkalmas
úszásra, felszíni búvárkodásra. A parthoz közel korall
foltok találhatók, így fürdőcipő viselését javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A létesítmény nagy területen fekszik és több épületből áll. A főépülettől
és a tengerparttól távolabb 2-3 szintes bungaló- illetve villaépületek találhatók. A szállodában
központi étterem, a’la carte éttermek (mediterrán,
keleti – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby
bár, medence bár, tengerparti bár), keleti sarok,
teázó, diszkó várja a vendégeket. A kertben központi medencerészleg, több szabadtéri medence
(három a téli szezonban fűthető), gyermekmedence található. A napágyak, napernyők, matracok és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre.
A létesítmény területén való közlekedéshez shuttle
szerviz (golf kocsi) vehető igénybe (térítésmentesen). A szórakozásról amfiteátrum, animációs és
sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében: wireless internetezési lehetőség a lobbyban,
wellness szolgáltatások, üzletek, mosoda, orvosi
ellátás, shuttle busz szolgáltatás a belvárosba.
SZOBÁK: A szálloda összesen 912 szobával
rendelkezik, melyek több épülettömbben helyezkednek el. A standard szobák melléképületekben találhatók. A legtöbb szobához erkély vagy
terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége:
egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon,
televízió, internetezési lehetőség (térítés ellenében), széf (térítésmentesen), minibár (naponta
1 üveg víz térítésmentesen). A fürdőszobában kád/
zuhanyzó, WC, hajszárító található. A szobák alapterülete kb. 30 m2. A szállodában családi szobák
is foglalhatók, melyek kétszobásak, alapterületük
kb. 43 m2, további felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe, és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben, svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, fagylalt (meghatározott időszakban).
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatóak. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek,
valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre. A diszkóban
22:00-23:00 óráig ingyenesen lehet fogyasztani.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetők igénybe: strandröplabda, teniszpályák, squashpályák, asztalitenisz, biliárd, minigolf, fitneszterem, animációs programok, búvárközpont, vízi sportok.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint SPA központ, szauna, jakuzzi,
törökfürdő, gőzfürdő, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér
és gyermekmedence várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
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Hilton Hurghada
Long Beach Resort
Hurghada

illusztráció

♦ Family ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• korallok

A szálloda számos szolgáltatása miatt jó
választás a sportolni vágyó utasoknak, illetve
a családosoknak. A szállodát a sznorkelezés
szerelmeseinek is ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Hurghada

♦ Relax ♦

illusztráció

Egyiptom – Hurghada

Sindbad Aqua
Hotel and Spa

FEKVÉSE: A szálloda kb. 5 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada régi városközpontjától kb. 7 km-re, kb. 250 m-re a tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szálloda egyike
a 3 hotelből álló Sindbad Club komplexumnak.
A szállodában éttermek (ázsiai, libanoni, olasz),
bárok (lobby bár, medence bár, tengerparti bár,
kávézó) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék (a hullámmedencét kivéve
a téli szezonban az összes medence fűthető),
gyermekmedence, vízi csúszdák. A napágyak,
napernyők és a strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen vehetőek igénybe. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. Térítés ellenében
szobaszerviz, üzletek, mosoda, orvosi ellátás,
pénzváltó, internetezési lehetőség, széf.
SZOBÁK: A szálloda összesen 610 szobával rendelkezik. Standard és családi szobák
foglalhatók. A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló,
televízió, telefon, minibár (térítés ellenében).
A fürdőszobában zuhanyzó, WC és hajszárító
található. Alapterületük kb. 27 m2. A családi szobák
alapterülete kb. 65 m2, 2 hálószobával rendelkeznek, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A szobák kertre vagy medencére néznek.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délután snackek, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok térítésmentesen fogyaszthatóak. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, frissen facsart
gyümölcslevek, az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében vehetőek igénybe.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszpálya, focipálya,
strandröplabda, különböző vízi sportok, animációs
programok.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs, szauna, törökfürdő,
fitnesz, fodrászat és szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
játszótér, gyermekanimációs programok várják. Az
étteremben etetőszék igényelhető. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
Felhívjuk kedves Utasaink figyelmét, hogy
a szállodapolitika alapján egyes szolgáltatások
a Sindbad Beach Resort és a Sindbad Aqua
Park Resort szállodában vehetőek igénybe.

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• vízi csúszdák

A szállodát sokszínű, magas színvonalú
szolgáltatásai, valamint kitűnő
elhelyezkedése miatt pihenni vágyó utasaink
figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 10 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától
kb. 3 km-re, közvetlenül a kis öbölszerű, homokos
tengerparton. A part mentén korallfoltok lehetnek,
emiatt fürdőcipő viselését javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (olasz, halas étterem), bárok (medence bár, snack bár, lobby bár,
tengerparti bár) várják a vendégeket. A kertben
szabadtéri medencék, gyermekmedence található. A medencénél és a tengerparton a napernyők,
napágyak és strandtörölközők térítésmenetesen
állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs
és sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében: mosoda, pénzváltás, üzletek, orvosi ellátás,
internet kávézó, a’la carte éttermek, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 196 szobával rendelkezik,
ezek nagy része tengerre néző. Standard és suite
szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély
vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló,
telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár
(érkezéskor egyszeri feltöltés ásványvízzel). A standard szobák alapterülete kb. 31 m2. A fürdőszobában kád, WC található. A suite szobák alapterülete
80 m2, nappalival rendelkeznek, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 06:30-01:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délelőtt és délután snackek. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, frissen facsart
gyümölcslevek, fagylalt, popcorn térítés ellenében fogyaszthatók. A vendégek egy alkalommal
50%-os kedvezményt kapnak a pizzériában és a
hal étteremben (az a’la carte éttermeknél előzetes
foglalás szükséges).
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: sport és animációs programok, strandröplabda, fitneszterem, vízilabda, teniszpálya, squashpálya, minifoci. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők
igénybe: biliárd, búvárközpont, szörf, vízi sportok.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs, szauna, jakuzzi, törökfürdő, gőzfürdő, fodrászat, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, minidiszkó, játszótér várja. Rácsos
kiságy igényelhető.

Sunny Days Palma De
Mirette Resort & Spa
Hurghada

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• korallok

A belvároshoz közeli szállodát elsősorban
fiatalok, párok figyelmébe ajánljuk, akik egy
kellemes hangulatú hotelt keresnek.

SUN & FUN besorolás:
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Hurghada

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• korallok

A szállodát fiataloknak ajánljuk, akik a
városközponthoz közeli szállást keresnek.

SUN & FUN besorolás:

Egyiptom – Hurghada

Sunny Days El
Palacio Resort & Spa

FEKVÉSE: A szálloda kb. 10 km-re található
a hurghadai repülőtértől, Hurghada belvárosától kb. 3 km-re. A hotel félkör alakban egy
mesterségesen kialakított homokos öböl köré
épült. Az öbölben a víz hirtelen mélyül. A szállodához tartozó másik partszakasz mentén egy
kb. 50 m-es korallpad húzódik, ezért fürdőcipő
használatát javasoljuk. Az öböl végénél a nyílt
vízi részen korallzátonyok találhatóak, valamint
egy hajókikötő.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szálloda egy főépületből és több melléképületből áll. A szállodában központi étterem, két a’la carte étterem (hal és olasz – előzetes foglalás szükséges),
bárok (lobby bár, medence bár, tengerparti
bár) várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A napágyak,
napernyők és strandtörölközők a medencénél
és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról sport és animációs
programok gondoskodnak. Térítés ellenében:
szobaszerviz, internet kávézó, üzletek, búvárközpont, orvosi ellátás.
SZOBÁK: A szálloda összesen 824 szobával rendelkezik, melyek között foglalhatók standard, superior és deluxe típusú szobák. A legtöbb
szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard
szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható
légkondicionáló, televízió, telefon, minibár (térítés
ellenében), széf (térítésmentesen). A fürdőszobák
felszereltsége: zuhanyzó/kád, WC. A superior és
deluxe szobák felszereltsége és alapterülete megegyezik a standard szobák felszereltségével, azonban a vendégek számára további szolgáltatásokat
biztosítanak.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között áll rendelkezésre és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
kávé, tea, délutáni snack, helyi alkoholos és alkoholmentes italok. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek
térítés ellenében állnak rendelkezésre. A standard
szobákhoz az a’la carte étteremben egyszeri alkalommal 50%-os kedvezmény tartozik, a superior
szobákhoz egyszeri ingyenes fogyasztás, a deluxe
szobák vendégei pedig korlátlanul használhatják
az éttermeket. Az a’la carte éttermekhez előzetes
foglalás szükséges.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: animációs programok, fitneszterem,
sznorkelezési lehetőség. Térítés ellenében: búvárközpont, biliárd.
WELLNESS: A szállodában térítés ellenében
igénybe vehető wellness szolgáltatások: masszázs,
szauna, jakuzzi, gőzfürdő.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, játszótér várja. A legkisebbeknek az étteremben gyermekbüfét biztosítanak.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 10 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada központjában,
közvetlenül a homokos, lassan mélyülő tengerparton. A szálloda közelében egy jacht kikötő található.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (olasz, japán, halas – előzetes foglalás szükséges), bárok („Ramsis”, medence bár, tengerparti bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, aquapark.
A napágyak, napernyők és a strandtörölközők a
medencénél és a tengerparton térítésmentesen
vehetőek igénybe. A szórakozásról animációs és
sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében szobaszerviz, mosoda, orvosi ellátás, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda összesen 210 szobával
rendelkezik. A legtöbb szobához erkély tartozik.
A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló,
televízió, telefon, széf, minibár (térítés ellenében),
wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen).
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC és hajszárító
található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd és vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, korai
reggeli, délelőtt és délután snackek, tea, kávé,
sütemény, fagylalt (meghatározott időszakokban).
Az a’la carte éttermek egy alkalommal térítésmentesen állnak rendelkezésre, azonban előzetes foglalás szükséges. A bárokban és a főétkezéseknél a
helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé
térítésmentesen fogyaszthatóak. Az import italok,
a frissen facsart gyümölcslevek és a fogyasztás a
diszkó bárban térítés ellenében lehetséges.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, aerobik és vízi aerobik,
strandröplabda, animációs programok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: búvárközpont, vízi sportközpont, squash, biliárd, teniszpálya világítás, mozi.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs, szauna, gőzfürdő,
jakuzzi, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket vízi csúszdák és
miniklub várja.

Premium
Seagull Resort
Hurghada

illusztráció

♦ Young ♦

Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy a
szállodapolitika alapján egyes szolgáltatások
átjárhatóak a szomszédos Seagull Beach Resort szállodáéval.

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

A szállodát fiataloknak, valamint olyan
utasainknak ajánljuk, akik egy közvetlen
városközpontban lévő bázisszállodát
keresnek.

SUN & FUN besorolás:

150

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Hurghada

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

A szállodát fiataloknak, valamint olyan
utasainknak ajánljuk, akik egy közvetlen
városközpontban lévő bázisszállodát
keresnek.

SUN & FUN besorolás:

Egyiptom – Hurghada

Seagull
Beach Resort

FEKVÉSE: A szálloda kb. 10 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada központjában, közvetlenül a homokos, lassan mélyülő
tengerparton. A szálloda közelében egy jacht
kikötő található. A part mentén korallfoltok
előfordulhatnak.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szálloda két főépületből és több melléképületből áll. A szállodában két központi étterem, a’la carte étterem
(ázsiai – előzetes foglalás szükséges), bárok
(lobby bár, medence bár, tengerparti bár) és
diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedencék, aquapark.
A medencénél és a tengerparton a napágyak,
napernyők és strandtörölközők ingyenesen
vehetők igénybe. A szórakozásról animációs
és sport programok gondoskodnak. Térítés
ellenében: wireless internetezési lehetőség a
lobbyban, mosoda, orvosi ellátás, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda összesen 711 szobával
rendelkezik. Az utasok bármely épületszárnyban elhelyezésre kerülhetnek. A legtöbb szobához erkély vagy terasz. A szobák a medencére, tengerre vagy a kertre néznek. A standard
szobák felszereltsége: központi légkondicionáló
(meghatározott időszakokban), televízió, telefon,
széf (térítésmentes), minibár (térítés ellenében).
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító
található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd és vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, korai
reggeli, délelőtt és délután snackek, tea, kávé,
sütemény, fagylalt (meghatározott időpontokban).
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen
fogyaszthatók. Az import italok, az a’la carte éttermek, a frissen facsart gyümölcslevek és a diszkó
bárban történő fogyasztás térítés ellenében állnak
rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: animációs programok, asztalitenisz,
fitneszterem, vízilabda, aerobik és vízi aerobik,
strandröplabda. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: búvárközpont, vízi sportközpont, biliárd, squash, teniszpálya.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs, törökfürdő, jakuzzi,
szauna, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, játszótér és vízi csúszdák várják.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 15 km-re található
Hurghada repülőterétől és kb. 17 km-re Hurghada
városközpontjától, közvetlenül a homokos tengerparton. A part mentén korallfoltok lehetnek.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (ázsiai, olasz, keleti, tenger gyümölcsei– előzetes foglalás szükséges), bárok,
(tengerparti bár, „salsa” bár, lobby bár) és diszkó várja
a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék
(egy a téli szezonban fűthető), gyermekmedencék,
vízi csúszdák. A napernyők, napágyak és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: mosoda, wireless internetezési lehetőség, szépségszalon, orvosi ellátás, gyógyszertár, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 671 szobával rendelkezik, melyek mindegyike kertre néz, melléképületekben illetve a bungalóépületekben találhatók.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió,
széf (térítésmentesen), minibár (érkezés napján ásványvíz és üdítő térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A szobák alapterülete kb. 35 m2. A szállodában bungaló
családi szoba is foglalható, alapterületük kb. 65
m2, a nappaliban szófa található, egy hálószobával
rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A chalet családi szobák
felszereltsége megegyezik a bungaló szobákéval,
alapterületük valamivel nagyobb.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, korai
reggeli, késői reggeli, délutáni snack, a gyermekeknek fagylalt (meghatározott időszakban), késői
vacsora, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok,
a frissen facsart gyümölcslevek, valamint az a’la
carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: strandröplabda, aerobik, strandfoci,
boccia, napközben animációs programok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: vízi sportok a tengerparton, búvárközpont, teniszpálya, biliárd, asztalitenisz, lovaglás.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások: szauna, szépségszalon, gőzfürdő,
masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető.

Lillyland Beach
Club Resort
Hurghada

illusztráció

♦ Young ♦

♦ Family ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

A szállodát elsősorban családos utasaink
és az aktív kikapcsolódást kedvelő fiatalok
figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Hurghada

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

A szállodát gyermekes utasainknak ajánljuk,
akik kedvelik az aktív kikapcsolódást és a
színes szolgáltatásokat, távol a város zajától.

Egyiptom – Hurghada

Three Corners
Sunny Beach Resort

FEKVÉSE: A szálloda kb. 15 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb. 12 km-re, El Gounától kb. 10 km-re,
közvetlenül a lassan mélyülő, homokos-korallos tengerparton. Az úszásra alkalmas mélyvíz
a 100 m hosszú stégen közelíthető meg. Fürdőcipő használatát javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szálloda a Three
Corners hotellánc tagja. Egy főépületből és kilenc kis villaépületből áll, melyek két emelettel
rendelkeznek. A szállodában központi étterem, a’la carte étterem (olasz – előzetes foglalás szükséges) és bárok (tengerparti bár, medence bár és lobby bár) várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék (téli szezonban fűthetőek), vízi csúszda. A medencénél és
a tengerparton a napágyak, napernyők és törölközők térítésmentesen állnak rendelkezésre.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. Térítés ellenében: mosoda,
orvosi ellátás, üzletek, internetezési lehetőség,
shuttle busz.
SZOBÁK: A szálloda összesen 303 szobával
rendelkezik. A legtöbb szobához erkély vagy
terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége:
légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A szállodában családi szobák is foglalhatók, melyek azonos
alapterületűek, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között áll rendelkezésre és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli és vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, ebéd a
központi vagy a tengerparti étteremben, délelőtt
és délután snackek, tea és kávé. A bárokban és a
főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók.
Az import italok, frissen facsart gyümölcslevek, a
helyi készítésű pezsgő és az a’la carte étterem
szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: strandröplabda, asztalitenisz, darts, vízi
aerobik, vízilabda, aerobik, animációs programok
és esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: búvárközpont, különleges
esti műsorok, tevegelés, lovaglás, golfozási lehetőség a szálloda közelében, El Gounán (kb. 8 km).
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs, jakuzzi, törökfürdő,
szauna, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, vízi csúszda, gyermekanimáció és
játszótér várja. Rácsos kiságy és az étteremben
etetőszék igényelhető.

SUN & FUN besorolás:
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 18 km-re Hurghada
repülőterétől és kb. 25 km-re Hurghada városközpontjától, közvetlenül a homokos-korallos tengerparton található. A part közelében korallfoltok
előfordulhatnak, így fürdőcipő viselését javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte étterem (olasz), bárok, (lobby bár,
medence bár, tengerparti bár) várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék (egy a téli szezonban fűthető), gyermekmedence. A napernyők, napágyak, matracok és strandtörölközők a medencénél
és a tengerparton térítésmentesen vehetők igénybe. A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. Térítés ellenében: mosoda, üzletek,
pénzváltó, orvosi ügyelet, shuttle busz Hurghada
központjába, keleti kávézó, gyógyszertár, internetezési lehetőség a lobbyban, szobaszerviz, széf a
recepción, parkolási lehetőség.
SZOBÁK: A szálloda összesen 369 szobával
rendelkezik, melyek kertre vagy tengerre néznek.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló,
telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár
(naponta egy üveg vízzel töltve, térítésmentesen).
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 40 m2.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
korai kontinentális reggeli, késői reggeli, délutáni
snack, délutáni tea, kávé, sütemény, késői snack
vacsora. Tartózkodás alatt egy alkalommal ingyenesen lehet étkezni az olasz vagy a keleti a’la carte
étteremben, ehhez előzetes foglalás szükséges.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek,
a helyi üveges borok és pezsgők, valamint az a’la
carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: fitneszterem, búvárközpont, vízi sportközpont, szörfközpont, lovagló
órák, sport- és animációs programok, esti show
műsorok, teniszpályák, asztalitenisz, strandröplabda, biliárd.
WELLNESS: A szállodában térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness szolgáltatások, mint szépségszalon, SPA központ, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
játszótér, miniklub várja. Rácsos kiságy igényelhető. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

Coral Beach
Hotel
Hurghada

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• korallok

A szállodát elsősorban a tengerpart
szerelmeseinek ajánljuk és azoknak, akik
egy megbízható szolgáltatásokat nyújtó,
egyszerűbb szállodát keresnek.

SUN & FUN besorolás:
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Hurghada

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• központban

Az egyszerűbb szállodát elsősorban olyan
fiatal utasaink számára ajánljuk, akik jó
elhelyezkedésű szállodát keresnek.

Egyiptom – Hurghada

Minamar
Beach Resort & Spa

FEKVÉSE: A szálloda kb. 10 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada városközpontjának szívében, mindössze néhány perc
sétára Hurghada kikötőjétől, közvetlenül a homokos tengerparton, melyhez egy stég tartozik. A part közelében korallfoltok fordulhatnak
elő, így fürdőcipő használatát javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi éttermek, a’la carte éttermek (halas, olasz,
libanoni – előzetes foglalás szükséges), bárok (tengerparti bár, medence bár, lobby bár,
„Moon light” bár, vízipipa sarok) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A medencénél és a tengerparton napágyak, napernyők és strandtörölközők a
vendégek rendelkezésére állnak. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében: széf a recepción, orvosi
ügyelet, konferenciaterem, szobaszerviz, mosoda, üzletek, internet kávézó.
SZOBÁK: A szálloda összesen 299 szobával
rendelkezik, superior és deluxe szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz
tartozik. A superior szobák a városra, kertre,
medencére néznek, felszereltségük: légkondicionáló, telefon, televízió, minibár (térítés ellenében),
wireless internetezési lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A deluxe szobák felszereltsége
megegyezik a superior szobákéval, tengerre nézőek. A szállodában összenyitható szobák igényelhetők, szabad kapacitás függvényében.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd és vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, késői vacsora, délelőtt és délután snackek,
tea és kávé, fagylalt a gyermekeknek (meghatározott időszakokban), tartózkodás alatt egyszer fogyasztás az a’la carte éttermekben (előzetes foglalás szükséges). A bárokban és a főétkezéseknél
a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, a tea és
kávé térítésmentesen fogyasztható. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart
gyümölcslevek, fogyasztás az a’la carte éttermekben térítés ellenében lehetséges.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: strandröplabda, asztalitenisz, darts, biliárd, búvárközpont, fitneszterem,
különböző animációs és sport programok, esti
show műsorok.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint SPA központ, jakuzzi, szauna,
masszázs, gőzfürdő, fodrászat, szépségszalon, törökfürdő, különböző arc- és testkezelések.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyereksarok, játszótér, gyermekmedence, gyermekanimációs programok várják. Az étteremben etetőszék, a szobákban
rácsos kiságy igényelhető.

SUN & FUN besorolás:
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 22 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától
kb. 25 km-re, közvetlenül a homokos-korallos tengerparton. A parthoz közel korallzátonyok lehetnek, ezért fürdőcipő viselését javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (japán, olasz, tengeri,
kínai, indiai – előzetes foglalás szükséges), bárok
(medence bár, lobby bár) várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék (egy a téli szezonban fűthető és egy tengervizes). A medencénél és
a tengerparton a napernyők, napágyak és strandtörölközők térítésmentesen állnak a vendégek
rendelkezésére. A szórakozásról soft animációs
és sport programok gondoskodnak. A lobbyban
wireless internetezési lehetőség. Térítés ellenében
üzletek, szobaszerviz, mosoda, orvosi ellátás, konferenciatermek, wellness szolgáltatások, shuttle
busz a városba.
SZOBÁK: A szálloda összesen 339 szobával rendelkezik, melyek egy 5 emeletes épületben helyezkednek el. A moderated szobák kertre vagy részben
tengerre néznek, felszereltségük: légkondicionáló,
kávé- és teakészítési lehetőség, széf (térítésmentesen), minibár, wireless internetezési lehetőség
(térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád,
WC, hajszárító található. A superior szobák medencére vagy részben tengerre nézőek, felszereltségük
megegyezik a moderated szobákéval, alapterületük kb. 49 m2.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, késői vacsora, délutáni snack, kávé,
tea. Tartózkodás alatt egyszer térítésmentesen lehet étkezni a kínai, tengeri és olasz a’la carte éttermekben, azonban előzetes foglalás szükséges.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, néhány import ital
térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import
alkoholos és alkoholmentes italok, frissen facsart
gyümölcslevek, fogyasztás a vitamin bárban, az
a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében
vehetők igénybe.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetők igénybe:soft animációs programok, aerobik, fitneszterem, strandröplabda.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint belső medence, szauna, gőzfürdő, törökfürdő, jakuzzi, masszázs.
Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy a
szállodapolitika alapján a hotel nem fogad 16
évnél fiatalabb vendégeket.

Premier Le Reve
Hotel & Spa
Sahl Hasheesh

illusztráció

♦ Prestige ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• ultra all inclusive
• közvetlen part
• korallok

Magas kategóriájú, színvonalas
szolgáltatásokkal rendelkező szálloda,
relaxálni vágyó utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Sahl Hasheesh

♦ Prestige ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• korallok

A prestige kategóriájú szállodát minden
kedves utasunk figyelmébe ajánljuk, akik egy
magas kategóriájú szolgáltatásokat nyújtó
szállodát keresnek, egy igazán pihentető
nyaralás céljából.

SUN & FUN besorolás:

Egyiptom – Sahl Hasheesh

Baron
Palace

FEKVÉSE: A szálloda kb. 17 km-re található
Hurghada repülőterétől, kb. 20 km-re Hurghada
belvárosától, közvetlenül a homokos-korallos
tengerparton. A parthoz közel korallfoltok találhatók, így fürdőcipő viselését javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (olasz, mexikói, japán, tengergyümölcsei, BBQ, ázsiai,
egyiptomi – előzetes foglalás szükséges), bárok
(lobby bár, medence bár, lounge bár, stb.) várják
a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyerekmedence. A medencénél és a tengerparton a napernyők, napágyak és a strandtörölközők térítésmentesen állnak a vendégek rendelkezésére. A szórakozásról amfiteátrum, soft
animációs programok és sport programok gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési
lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében
autóbérlés, mosoda, orvosi ellátás, konferenciatermek, wellness szolgáltatások, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda összesen 615 szobával
rendelkezik. Superior classic, családi és swim
up suite szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A superior
classic szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, telefon, széf,
minibár (térítésmentesen), kávé- és teakészítési
lehetőség, internetezési lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, hajszárító,
WC található. A superior classic szobák alapterülete kb. 45 m2. A családi szobák alapterülete kb.
52 m2, kétlégterűek, a szobák ajtóval elválasztottak, további felszereltségük megegyezik a superior
classic szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli, délutáni tea, kávé, sütemény, snackek,
fagylalt (meghatározott időpontban), éjjeli snack.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, néhány import ital térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart
gyümölcslevek, az a’la carte étterem szolgáltatásai
térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: strandröplabda, vízilabda, vízi aerobik,
teniszpálya, aerobik, fitneszterem, boccia, soft animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetők igénybe: biliárd, asztalitenisz, vízi sportok a tengerparton, búvárközpont.
WELLNESS: Térítésmentesen a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint szauna, gőzfürdő, törökfürdő, jakuzzi. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében állnak
rendelkezésre: SPA központ, peeling, masszázs.
GYERMEKEKNEK:
A kicsiket miniklub,
minidiszkó, gyermekmedence, vízi csúszda, játszótér várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet
igényelhető.
Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy a
szállodapolitika alapján a hotel egyes részei,
bizonyos szolgáltatások és néhány szobatípus
nem érhető el 18 éven aluli utasaink számára.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 20 km-re található
Hurghada repülőterétől, a Sahl Hashees öbölben,
közvetlenül a homokos-korallos tengerparton.
A parthoz közel korallzátonyok találhatók, fürdőcipő viselését javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (olasz, mexikói, indiai –
előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, medence bár és tengerparti bár) várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyerekmedence. A medencénél és a tengerparton a napernyők,
napágyak térítésmentesen állnak rendelkezésére.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési
lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében szobaszerviz, wellness szolgáltatások, orvosi ellátás,
mosoda, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda összesen 566 szobával rendelkezik. Deluxe, superior deluxe és club deluxe
típusú szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához
erkély tartozik. A deluxe szobák felszereltsége:
egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítés ellenében), minibár
(napi egy üveg víz térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, hajszárító, WC található.
A superior deluxe szobák felszereltsége azonos a
deluxe szobákéval, azonban köntös, papucs található a szobákban, illetve a minibárból egy alkalommal bzonyos alkoholos ital térítésmentesen
fogyasztható. A club deluxe szobák felszereltsége
azonos a superior deluxe szobákéval, azonban a
minibárból két alkalommal bizonyos alkoholos ital
térítésmentesen fogyasztható.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délutáni snackek, fagylalt (meghatározott
időpontban), éjjeli snack. Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az egyik
a’la carte étteremben, azonban előzetes foglalás
szükséges. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos
és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek, az a’la carte éttermek szolgáltatásai
térítés ellenében vehetők igénybe.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: strandröplabda, teniszpálya, aerobik,
fitneszterem, boccia, biliárd (meghatározott időre
szobánként), biciklibérlés (meghatározott időre
szobánként), asztalitenisz (meghatározott időre szobánként), animációs programok, esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: teniszpálya világítás.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint SPA központ, szauna, maszszázs, gőzfürdő.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér várja. Térítés ellenében
gyermekfelügyelet igényelhető.

Tropitel Sahl
Hasheesh
Sahl Hasheesh

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• korallok

A kellemes hangulatú szállodát nyugodt
pihenésre vágyó utasaink figyelmébe
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Maadi Bay

♦ Family ♦

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• korallok

A szállodát a búvárkodás szerelmeseinek
ajánljuk, valamint azoknak, akik a várostól
távolabb eső hotelt keresnek.

SUN & FUN besorolás:

+

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Egyiptom – Makadi Bay

Jaz Maadi
Saraya Resort

FEKVÉSE: A szálloda kb. 25 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb. 30 km-re, kb. 700 m-re a homokos-korallos tengerparttól, a Makadi-öböl szívében.
A part közelében korallfoltok találhatók, így
fürdőcipő viselését javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (mediterrán,
indiai, ázsiai, olasz, keleti, BBQ étterem – előzetes foglalás szükséges), bárok (snack bár,
medence bár, lobby bár) várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence. A napernyők, napágyak, matracok
és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen vehetők igénybe.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. Térítés ellenében autóbérlés,
internetezési lehetőség, orvosi ellátás, mosoda,
üzletek, shuttle busz Hurghada belvárosába.
SZOBÁK: A szálloda összesen 325 szobával rendelkezik, melyek a szálloda különböző
épületeiben helyezkednek el. Superior, családi szobák foglalhatók. A legtöbb szobához
erkély vagy terasz tartozik. A superior szobák
felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, telefon, minibár (egy üveg víz
naponta töltve térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség, széf (térítésmentesen), internetezési lehetőség (meghatározott adatforgalom
térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC,
hajszárító található. A superior szobák alapterülete kb. 34 m2. A családi szobák egyszobásak, ahol
a pótágyakat egy függönnyel lehet elválasztani,
alapterületük kb. 45 m2, további felszereltségük
megegyezik a superior szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora svédasztalos rendszerben a központi étteremben, késői reggeli, délelőtti és délutáni snackek, fagylalt
(meghatározott időszakban), délutáni tea és kávé,
éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Tartózkodás alatt egy
alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az egyik
a’la carte étteremben, azonban előzetes foglalás
szükséges. Az import alkoholos és alkoholmentes
italok, a frissen facsart gyümölcslevek, az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak
rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, teniszpálya, boccia, darts, fitneszterem, strandröplabda, kosárlabda, aquapark
(Medinat Makadi területén), teniszpálya, animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetők igénybe: vízi sportok a
tengerparton, búvárközpont, golf, teniszpálya világítás.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint szépségszalon, szauna, jakuzzi, gőzfürdő, SPA központ.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér várja. Rácsos kiságy és etetőszék igényelhető. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 30 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb.
35 km-re, közvetlenül a homokos tengerparton. A
part közelében egy kisebb korallzátony és korallfoltok találhatók, így fürdőcipő viselését javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (olasz, ázsiai, mediterrán, görög, steak house, beduin, mexikói – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, medence
bár, tengerparti bár, diszkó bár) és diszkó várja a
vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A medencéknél és a
tengerparton a napágyak, napernyők és strandtörölközők térítésmentesen vehetők igénybe. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. A lobbyban wireless internet hozzáférés
térítés ellenében. Térítés ellenében: mosoda, üzletek, internet kávézó, orvosi ellátás, szépségszalon,
konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda összesen 698 szobával rendelkezik. A szobák a tengerre, medencére vagy
a kertre néznek. A legtöbb szobához erkély vagy
terasz tartozik. A standard szobák alapterülete 4055 m2. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, televízió, minibár (érkezéskor üdítőkkel
és vízzel, utána naponta vízzel töltve térítésmentesen), széf (térítésmentesen). A fürdőszobában
zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délelőtt és délután snackek, tea, kávé, sütemény,
fagylalt (meghatározott időszakban), késői vacsora. Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az a’la carte éttermekben, azonban előzetes foglalás szükséges. A bárokban és a
főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart
gyümölcslevek, valamint az a’la carte éttermek
szolgáltatásai, fogyasztás az ázsiai étteremben, a
biliárd bárban és a sisha kávézóban térítés ellenében lehetséges.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: strandröplabda, strandfoci, teniszpálya, asztalitenisz, biliárd, aerobik, boccia,
vízilabda, búvárközpont, vízi sportközpont, szörf,
animációs programok és esti show műsorok.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs, szauna, jakuzzi,
gőzfürdő.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó,
játszótér, gyermekmedence, vízi csúszda várja.

Sunrise Select Royal
Maadi Resort & Aquapar
Maadi Bay

illusztráció

♦ Family ♦

♦ Relax ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• korallok
• vízi csúszdák

A szálloda a pihenni vágyók és családosok
számára is kitűnő választás. Elhelyezkedése
miatt a búvárkodás szerelmeseinek is
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Maadi Bay

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• korallok

A szállodát a búvárkodás szerelmeseinek
ajánljuk, valamint azoknak, akik elsősorban
pihenni szeretnének.

SUN & FUN besorolás:

Egyiptom – Makadi Bay

Al Nabila Grand Bay
Hotel Resort & Spa

FEKVÉSE: A szálloda kb. 35 km-re található
a hurghadai repülőtértől, Hurghada belvárosától kb. 32 km-re, közvetlenül a homokos-korallos parton fekszik a Makadi-öbölben. A part
közelében korallfoltok. Fürdőcipő használatát
javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szálloda egy négyszintes főépületből és több, egyszintes bungaló épületből áll. A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (keleti, halas – előzetes
foglalás szükséges), bárok (lobby bár, „aurora”
bár és tengerparti bár) várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék (melyek közül
2 a téli szezonban fűthető), gyermekmedence,
vízi csúszdák. A szórakozásról animációs és
sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében szobaszerviz, diszkó, mosoda, wellness
szolgáltatások, pénzváltás, konferenciaterem,
orvosi ellátás, üzletek, shuttle busz szerviz
Hurghada-ra.
SZOBÁK: A szálloda összesen 363 szobával rendelkezik, melyek a szálloda különböző
épületeiben helyezkednek el. Standard és
bungaló szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák
felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), televízió, telefon,
széf (térítésmentesen), minibár (vízzel egyszeri
feltöltés). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC
és hajszárító található. Alapterületük: kb. 40 m2.
A bungaló szobák egyszintes épületben találhatók,
alapterületük kb. 48 m2. Egyénileg szabályozható
légkondicionálóval rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. Minden szoba tengerre néző.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között áll rendelkezésre és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
svédasztalos rendszerben a központi étteremben,
késői reggeli, délután snackek, fagylalt (meghatározott időszakban), tea és kávé. A bárokban és
a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok,
a frissen facsart gyümölcslevek, fagylalt, az a’la
carte éttermek szolgáltatásai, fogyasztás a diszkó bárban térítés ellenében állnak rendelkezésre.
A diszkó térítés ellenében áll rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: A szálloda sport és
animációs szolgáltatásai: teniszpálya, focipálya,
kosárlabda, animációs programok és esti show
műsorok, strandröplabda, fitneszterem, asztalitenisz, darts. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők
igénybe: biliárd, vízi sportok a tengerparton, búvárkodás.
WELLNESS: A szállodában térítés ellenében
igénybe vehető wellness szolgáltatások: jakuzzi,
gőzfürdő, szauna, masszázs.
GYERMEKEKNEK:
A kicsiket miniklub és gyermekmedence várja.
Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

+

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 36 km-re található
Hurghada repülőtértől, Hurghada belvárosától kb.
40 km-re. A szállodát a homokos-korallos tengerparttól a Serenity Makadi Heights szálloda választja el. A tengerpart közelében több kisebb korallzátony, illetve korallfoltok találhatók, így fürdőcipő
viselését javasoljuk. A strandon található egy kb.
60 m hosszú stég, melynek végénél a mélyvíz kitűnően alkalmas úszásra és felszíni búvárkodásra.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2012-ben megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek
(olasz, keleti– előzetes foglalás szükséges), bárok
(lobby bár, medence bár), diszkó és kávézó várja a
vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, aquapark. A medencénél és a tengerparton a napernyők, napágyak és strandtörölközők
térítésmentesen állnak a vendégek rendelkezésére.
A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében: wellness szolgáltatások, konferenciaterem, üzletek, mosoda, shuttle
busz Hurghada városközpontjába, orvosi ellátás,
internetezési lehetőség, pénzváltási lehetőség.
SZOBÁK: A szálloda összesen 711 szobával rendelkezik. A legtöbb szobához erkély vagy terasz
tartozik. A szállodában standard, premium, deluxe
és családi szobák foglalhatók. A standard szobák
felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban), televízió, telefon, minibár
(üdítőkkel és ásványvízzel térítésmentesen töltve),
széf (térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó, WC és hajszárító található. A családi szobák két légteresek,
további felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-23:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli, délután snackek, tea és kávé, fagylalt
(meghatározott időszakokban), éjjeli snack. Tartózkodás alatt egy alkalommal az étkezés az olasz
vagy keleti a’la carte étteremben térítésmentesen
lehetséges, ehhez előzetes foglalás szükséges.
A helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea,
kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart
gyümölcslevek, fogyasztás a diszkó bárban (éjfél
után), valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, fitneszterem, animációs
programok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: videójátékok, teniszpálya világítás,
teniszfelszerelés, búvárközpont (Serenity Makadi
Beach Hotelben).
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint SPA központ, szépségszalon,
masszázs, szauna, gőzfürdő.
GYERMEKEKNEK:
A kicsiket miniklub,
minidiszkó, gyermekmedence, játszótér, aquapark,
luna park (térítés ellenében) várja. A szállodában
térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

Serenity Fun
City
Maadi Bay

illusztráció

♦ Family ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• aquapark

A szállodát olyan családoknak ajánljuk,
akik a szállodán belül szeretnék eltölteni
kellemesen az időt és nem bánják, hogy
a szálloda nem közvetlen tengerparti.

SUN & FUN besorolás:

A szálloda egyes szolgáltatásai a Serenity Makadi Beach szállodában vehetőek igénybe.

162

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

+

Maadi Bay

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• korallok

A szállodát elsősorban fiataloknak ajánljuk,
valamint azoknak, akik a szállodán belül
szeretnék eltölteni nyaralásukat.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Egyiptom – Makadi Bay

Serenity Maadi
Beach

FEKVÉSE: A szálloda kb. 36 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb. 40 km-re, közvetlenül a 320 m hosszú
homokos/kavicsos és korallos tengerparton,
mely hirtelen mélyül. A szálloda közelében
kisebb korallzátonyok és korallfoltok találhatók, így fürdőcipő viselését javasoljuk. A szálloda rendelkezik egy kb. 60 m hosszú stéggel,
melynek végénél a mélyvíz tökéletesen alkalmas úszásra és felszíni búvárkodásra.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2007-ben megnyílt szállodában központi étterem, a’la carte
éttermek (olasz, mexikói, keleti, hal – előzetes
foglalás szükséges), bárok (lobby bár, terasz bár,
medence bár, tengerparti bár), diszkó várja a
vendégeket. A kertben szabadtéri medencék
(két tengervizes, egy a téli időszakban fűthető),
gyermekmedence. A napernyők, napágyak
és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen vehetők igénybe.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban biztosított. Térítés ellenében:
wellness szolgáltatások, üzletek, konferenciaterem, pénzváltási lehetőség, shuttle busz a városba, orvosi ellátás, internet sarok, mosoda, limuzin
szerviz.
SZOBÁK: A szálloda összesen 551 szobával rendelkezik. A legtöbb szobához erkély vagy terasz
tartozik. A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban),
televízió, telefon, minibár, széf (térítésmentesen),
tea- és kávékészítési lehetőség. A fürdőszobában
zuhanyzó, WC és hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-23:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délelőtt és délután snackek, fagylalt
(meghatározott időszakokban), tea és kávé, késői
vacsora. Tartózkodás alatt egy alkalommal az étkezés az olasz vagy keleti a’la carte étteremben térítésmentesen lehetséges, azonban előzetes foglalás szükséges. A bárokban a helyi alkoholos és
alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen
fogyaszthatóak. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek, az
a’la carte éttermek és Royal Lounge szolgáltatásai
valamint fogyasztás a diszkóban térítés ellenében
lehetséges.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS:
Térítésmentes
szolgáltatások: teniszpálya, fitneszterem, minigolf,
boccia, asztalitenisz, minifoci, strandröplabda, animációs programok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: teniszpálya világítás, búvárközpont,
vízi sportok, diszkó, aquapark (a Serenity Fun City
Hotelben).
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs, szauna, gőzkabin,
szépségszalon, jakuzzi, törökfürdő.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér,
gyermekmedence, az étteremben etetőszék várja,
a szobákban rácsos kiságy igényelhető. A szállodában térítés ellenében gyermekfelügyelet áll az
utasok rendelkezésére.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 45 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától
kb. 50 km-re, közvetlenül a lassan mélyülő, homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (keleti, olasz – előzetes
foglalás szükséges) és bárok (lobby, medence, tengerparti bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence. A medencéknél és a tengerparton a napágyak, napernyők,
matracok és strandtörölközők térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és
sport programok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. További szolgáltatások: szobaszerviz, orvosi ellátás, mosoda, wellness szolgáltatások, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda összesen 424 szobával rendelkezik. Classic, deluxe és családi foglalhatók.
A classic szobák kb. 30m2-sek, kertre vagy medencére néznek és nem rendelkeznek erkéllyel.
A classic szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, LCD televízió,
minibár (térítés ellenében), széf (térítésmentesen),
internet hozzáférés (térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó/
kád, hajszárító, WC található. A deluxe szobák
medencére, kertre vagy tengerre néznek, alapterületük kb. 40 m2, francia erkéllyel vagy erkéllyel
rendelkeznek egyéb felszereltségük megegyezik
a classic szobákéval. A családi szobák alapterülete
60 m2, erkéllyel rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 06:30-23:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délelőtti és délutáni snackek, fagylalt (meghatározott
időszakokban), délutáni kávé, tea és sütemény.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek,
valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, strandröplabda, darts,
boccia, fitneszterem, animációs programok, élőzene. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás
szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: teniszpálya, teniszpálya világítás, vízi sportok a
tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: szauna, gőzfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint törökfürdő, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, gyermekmedence, játszótér várja.

Mövenpic
Resort Soma Bay
Soma Bay

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part

A szállodát elsősorban pihenni vágyó
utasaink figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Soma Bay

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• korallok
• vízi csúszdák

A szállodát a kikapcsolódni vágyó, illetve
családos utasaink figyelmébe is egyaránt
ajánljuk.

Egyiptom – Soma Bay

Caribbean
World Soma Bay

FEKVÉSE: A szálloda kb. 45 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb. 50 km-re, közvetlenül a gyönyörű, lassan mélyülő, homokos tengerparton. A part
mentén kisebb korallfoltok találhatók.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A nagy területen fekvő szállodában központi étterem, a’la carte étterem (olasz – előzetes foglalás szükséges), bárok
(lobby bár, medence bár, snack bár, tengerparti
bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben
szabadtéri medencék (az egyik téli szezonban fűthető) gyermekmedence, vízi csúszdák.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. Térítés ellenében internet kávézó, shuttle szerviz, orvosi ellátás, üzletek,
pénzváltási lehetőség.
SZOBÁK: A szálloda összesen 529 szobával
rendelkezik, melyek több, 3 szintes épületben
helyezkednek el. A legtöbb szobához erkély
vagy terasz tartozik. A superior szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, minibár (térítés ellenében), széf. A fürdőszobában zuhanyzó, WC,
hajszárító található. A superior szobák alapterülete kb. 50-55 m2. A családi szobák kétszobásak,
két fürdőszobával rendelkeznek, alapterületük kb.
75 m2, egyéb felszereltségük megegyezik a superior
szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délután snackek, délutáni kávé, tea, sütemény,
fagylalt a gyermekeknek (meghatározott időszakban). A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, térítésmentesen
fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, frissen facsart gyümölcslevek, az
a’la carte éttermek szolgáltatásai, valamint a fogyasztás a diszkó bárban térítés ellenében lehetséges.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, asztalitenisz, strandröplabda, kosárlabda, strandfoci, fitneszterem, aerobik,
darts, boccia, animációs programok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetők igénybe: vízi sportok a
tengerparton, búvárkodás, teniszpálya világítás,
biliárd.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint szauna, gőzfürdő, jakuzzi,
masszázs és különböző kezelések, fodrászat, manikűr, pedikűr.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, gyermekmedence és játszótér várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 45 km-re található
Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától
kb. 50 km-re, közvetlenül a homokos tengerparton. A szálloda partszakaszánál egy kb. 150 méteres korallpad húzódik, fürdőcipő viselését javasoljuk. A móló végénél a mélyvíz úszásra és felszíni
búvárkodásra is kitűnően alkalmas.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2010-ben megnyílt
szálloda kettő, egymással összekötött, négyemeletes épületből áll. A szállodában központi étterem, tengerparti étterem, a’la carte étterem (olasz
– előzetes foglalás szükséges), bárok várják a vendégeket. A kertben két szabadtéri medence, (téli
szezonban az egyik fűthető), gyermekmedencék,
vízi csúszda. A medencénél és a tengerparton a
napernyők és napágyak, matracok és strandtörölközők térítésmentesen állnak a vendégek rendelkezésére. A szórakozásról animációs és sport
programok, esti show műsorok gondoskodnak.
Térítés ellenében: internet kávézó, mosoda, orvosi
ügyelet, pénzváltási lehetőség, üzletek. Wireless
internetezési lehetőség a lobbyban térítés ellenében érhető el.
SZOBÁK: A szálloda 371 szobával rendelkezik,
melyek közül 211 standard szoba. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák alapterülete erkéllyel együtt kb. 32 m2, kertre
vagy medencére néznek. Felszereltségük: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, minibár, széf, wireless internetezési lehetőség,
vasaló és vasalódeszka. Érkezés napján 1 üveg víz
személyenként térítésmentesen biztosított. A fürdőszobában kád, WC, hajszárító található. A szállodában foglalható még egylégteres családi szoba és deluxe szoba. A szobák kertre, medencére,
tájra vagy tengerre néznek.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délután snackek. A bárokban és a főétkezéseknél
a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és
alkoholmentes italok, frissen facsart gyümölcslevek, az a’la carte étterem (olasz) térítés ellenében
vehetők igénybe.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, fitneszterem, aerobik, darts,
strandröplabda, asztalitenisz, vízi aerobik, diszkó,
egész napos animációs programok, esti animációk
és show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: biliárd, a teniszpálya világítás, szörfözési lehetőség, jet ski, búvárközpont, játékterem,
play station, vízi sportközpont szolgáltatásai.
WELLNESS: A szálloda szépség- és wellness
szolgáltatásai: masszázs, szauna, gőzfürdő, SPA
központ, fodrászat, szépségközpont. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetők igénybe.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, gyermekmedence, vízi csúszdák, játékszoba
várja.

Amwaj Abu
Soma
Soma Bay

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• korallok

A szállodát elsősorban pihenni vágyó
utasainknak ajánljuk, akik nem bánják,
hogy a szálloda távolabb helyezkedik el a
belvárostól.

SUN & FUN besorolás:
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Soma Bay

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part

A szállodát elsősorban pihenni vágyó
utasainknak ajánljuk, akik nem bánják,
hogy a szálloda távolabb helyezkedik el a
belvárostól.

Egyiptom – Soma Bay

Imperial Shams
Abu Soma

FEKVÉSE: A szálloda kb. 45 km-re található Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb. 50 km-re, Safaga központjától kb.
8 km-re, közvetlenül a homokos tengerparton.
A part mentén korallok, sziklák lehetnek, ezért
fürdőcipő használata javasolt.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában
központi étterem, a’la carte éttermek (olasz,
keleti – előzetes foglalás szükséges), bárok (medence bár, tengerparti bár, lobby
bár, diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék (egy a
téli szezonban fűthető), gyermekpancsoló.
A napernyők, napágyak és strandtörölközők
a medencénél és a tengerparton térítésmentesen vehetők igénybe. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak.
Térítés ellenében: wireless internet hozzáférés
a lobbyban, internet kávézó, üzletek, mosoda,
fodrászat, pénzváltó, orvosi ellátás, autóbérlés,
konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda összesen 322 szobával
rendelkezik, melyek a főépületben találhatók.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége: központi
légkondicionáló, telefon, televízió, minibár (tartózkodás alatt egy alkalommal ásványvíz és üdítő
térítésmentesen), széf (térítés ellenében). A fürdőszobában kád, WC, hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe, és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni snackek, éjjeli snack, fagylalt (meghatározott
időszakokban). Tartózkodás alatt egy alkalommal
térítésmentesen lehet étkezni az egyik a’la carte
étteremben, azonban előzetes foglalás szükséges.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, frissen facsart gyümölcslevek, az a’la carte éttermek térítés ellenében vehetők igénybe.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetők igénybe: fitneszterem, teniszpálya, squash pálya, biliárd, asztalitenisz, darts,
strandröplabda, lovaglás, minigolf, búvárközpont,
vízi sportközpont.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint SPA központ, szauna, gőzfürdő, szépségszalon, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló,
miniklub, játszótér, minidiszkó és gyermekmenü
várja. Rácsos kiságy igényelhető.

SUN & FUN besorolás:
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Tunézia
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Általános információ Tunéziáról
TUNÉZIA az arab országo özüli leginább európai, rendívüli bájjal ecsegtető ország.
A laói vidáma és mosolygósa, ülönösen barátságosa az egész világból ideözönlő turistához. Tunézia egy ontrasztoal teli, látványosságo széles sálájával rendívül gazdagon megáldott ország. A csodálatos olajfaligetene, vad és betörhetetlen sivatagna, dús
növényzettel szemet gyönyörödtető oázisona, felséges és páratlan Atlasz-hegységne,
fehér homoos strandona és ristályvizű tengerne öszönhetően minden évben özel 6
millió turista érezi Tunéziába. Az ország Észa-Afriában, a Földözi-tenger partján feszi. A Tunéziai Köztársaságot nemrégen – 1957-ben iáltottá i, azonban e térség történelme rendívül színes és gazdag, özel három évezredre nyúli vissza. A régió már az óortól
ezdve a föníciaia, bizáncia, rómaia, spanyolo, töröö, arabo és franciá befolyásána találozópontja volt. A római építészet mesterei itt emelté építményeiet, rán hagyva
zsenialitásu impozáns bizonyítéait. Éppen innen indulta tengeri portyázásra a alózo, itt
alapítottá az iszlám negyedi legszentebb városát – Kairouant. Tunézia nyugaton Algériával,
déleleten Líbiával határos, és rendívül hosszú, özel 1300 m csodálatos homoos tengerparttal rendelezi. A mai Tunézia arculatát éppen eze a fantasztius, természetes adottságo formáljá, és ezzel teszi felejthetetlenné a nyaralást.
AZ ORSZÁG ALAPTERÜLETE: 164.000 km²
LAKOSSÁGA: kb. 10,8 millió fő.
FŐVÁROS: Tunisz.
HIVATALOS NYELV: Az arab. A második hivatalos nyelv a francia,
és majdnem minden tunéziai beszél franciául. A turisták által gyakran látogatott területeken beszélnek olaszul, angolul és németül is.
IDŐELTOLÓDÁS: a közép-európai időszámításhoz, ill. Magyarországhoz viszonyítva télen nincs eltérés. A nyári időszámítás szerint
-1 óra az eltérés.(pl.: ha Magyarországon 09.00 óra van, akkor Tunéziában 08.00 óra van).
HIVATALOS FIZETŐESZKÖZ: Tunézia pénzneme a dínár (1 € = kb.
2 TD, 2015. októberi állapot), váltópénze a millim. (1 dínár =1000 millim). A dínár nem konvertibilis fizetőeszköz, bevitele és kihozata tilos.
Külföldi valuta, bankkártya, stb. minden különös megszorítás nélkül
bevihető. Ha a bevitelre kerülő valuta összege meghaladja az 5000
dínárnak megfelelő összeget, azt a megfelelő űrlapon szükséges feltüntetni. Külföldi valuta beváltható a kikötőkben, reptereken, szállodákban található pénzváltó irodákban vagy bankban a Tunéziai Bank
árfolyamán. Érdemes megtartani a bizonylatot, mert csak a bizonylat
ellenében van lehetőség a visszaváltására.
ÉGHAJLAT, JELLEMZŐ KLÍMA: Tunézia meleg és kellemes klímájáról híres. Az ország északi részén mediterrán éghajlat uralkodik

Tunéziai Köztársaság Budapesti
Nagyövetsége

TUNISZ
HAMMAMET
PORT EL KANTAOUI
SOUSSE

TUNÉZIA

enyhe, esős telekkel, és száraz, forró nyarakkal. Délen, a többnyire
sivatagi területeken az esőzés nagyon ritka.
OLTÁSOK: Nincs előírt kötelező védőoltás. A javasolt oltásokkal
kapcsolatban tájékozódjanak a Nemzetközi Oltóközpont weboldalán.
BEUTAZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK MAGYAR
ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ UTASAINK RÉSZÉRE:
Tunéziába csak érvényes útlevéllel lehet belépni. Az útlevélnek a
hazautazás napjától számított további 3 hónapig érvényesnek kell
lennie. A tunéziai állam az útlevél érvényességét szigorúan ellenőrzi. A gyermekek számára külön útlevél szükséges. Megkérjük
kedves nem magyar állampolgárságú utasainkat, hogy a rájuk
vonatkozó beutazási és vízumszabályokról érdeklődjenek az illetékes követségeken, vagy az utazási irodákban. A fenti szabályok
be nem tartásából eredő károk és költségek teljes mértékben az
utasokat terhelik.
HÍVÁSOK INDÍTÁSA:
Magyarország hívószáma Tunéziából 00 36 …
Tunézia hívószáma Magyarországról 00 216 …
Sun & Fun ügyeleti telefonszám (csak sürgős esetben hívható,
munkaidőn kívül): 0036 70 329 5102

NABEUL

MONASTIR
MAHDIA

1126 Budapest, Nárcisz utca 36.
Tel: 336-1616; 336-1617
Fax: 325-7291
Email: at.budapest@t-online.hu
Nyitva tartás: hétfőtől – péntekig
8.30-15.30-ig

Magyar Nagyövetség Tunéziában:

Cím: 12, rue Achtart, Nord-Hilton, 1082 Cite Mahrajene - Tunis
Telefon: (00)-(216) - 71-780-544, (00)-(216) - 71-784-849
Fax: (00)-(216) - 71-781-264
Ügyelet: (00)-(216) - 98-222-339
Email: mission.tun@mfa.gov.hu

www.sunfun.hu
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Gyaorlati tanácso
a tunéziai tartózodáshoz
ÁRAMELLÁTÁS: Tunéziában az áramellátás eltérhet az európai
220 V-os normától. Helyenként előfordulhat 210 V, sőt egyes országrészekben akár 380 V is. Alkalmanként lehet feszültségingadozás és áramkimaradás. Ilyenkor a szállodákban egyáltalán nem,
vagy csak részlegesen működnek az elektromos berendezések
(légkondicionáló, hűtő, stb.).
BIZTONSÁG: Tunéziában a turisták által látogatott területeken
jó a közbiztonság, de mindig fokozottan figyeljenek értékeikre,
főként akkor, ha nagyobb városokba utaznak, vagy kirándulni
mennek.
BORRAVALÓ: Arab országokban hagyomány a „baksis” fizetése. A borravaló nagyon elterjedt, sőt, bizonyos esetekben kötelező, akár a legapróbb szolgáltatásért is, és általában előre
adják, biztosítva ezzel, hogy jó szolgáltatásban részesüljenek.
A szolgáltatások értékének kb. 10%-át vagy kisebb összegeknél
1 TD-t szokás baksisként adni. Ha el akarják kerülni a „baksis” adásával kapcsolatos kellemetlen helyzeteket a szállodákban, hajón
vagy kirándulás közben, javasoljuk, hogy készüljenek fel ezekre
a kiadásokra. Figyelembe kell venni, hogy a tunéziai alapfizetések
rendkívül alacsonyak, és a baksis az Önöket a szállodában és kirándulásokon kiszolgáló személyzet fizetésének fontos kiegészítő
részét jelenti. Biztosak lehetnek abban, hogy ezzel a kis figyelmességgel lényegesen jobb szolgáltatásban lesz részük.
EGÉSZSÉG: Ha utazásuk során orvosi ellátásra szorulnának, értesítsék róla helyi képviselőnket és forduljanak orvoshoz. Ha biztosítónkkal szerződött orvosok szolgáltatásait veszik igénybe,
a helyszínen az ellátásért nem kell fizetni, egyéb esetben a biztosítótársaság utólag téríti meg a költségeket. Búvároknak, valamint
extrém sportot űzőknek kiegészítő biztosítást javaslunk kötni. Kérjük, ezekről érdeklődjön az utazási irodákban.
ÉJSZAKAI ÉLET: A szálloda területén, vagy közvetlen közelében
bárok, klubok és szórakozóhelyek lehetnek. Tunéziában az élet
csak este kezdődik az utcákon, bazárokban és egészen hajnalig
eltarthat, ezért előfordulhat, hogy az éjszakai nyugalom különösen
a városi vagy város közeli szállodák esetében nem zavartalan. Kérjük, vegyék tekintetbe azt is, hogy a szállodák fölött légi folyosók
lehetnek, így gyakran repülőgépek zajával is számolni kell.
FÉNYKÉPEZÉS, VIDEÓZÁS: Tunéziában a katonai és rendőrségi
területek közelében, a nyilvános épületeknél és egyes múzeumokban tilos bármilyen jellegű fénykép, vagy felvétel készítése. Tilos
továbbá videózni vagy fényképezni imádkozó és egyenruhás (katona, rendőr, kormányőr, stb) embereket. Az iszlám vallás hagyományai szerint általában nem illik fényképezni az embereket, így
ha helyi lakost szeretnének fotózni, mindenképpen kérjék a beleegyezését.
KÖZLEKEDÉS: A turisták által leggyakrabban használt közlekedési eszköz a taxi, mert olcsó és gyors. A sárga taxik csak városon
belül közlekedhetnek, míg az ún. „grand” taxik a városok között
is. Javasoljuk, hogy az utazás megkezdése előtt alkudják ki a dí-

jat a sofőrrel. A helyiek a városok között iránytaxikkal, ún. louagezsal közlekednek, amelyek előre megszabott útirány szerint közlekednek. A louage-oknak nincs menetrendje, akkor indulnak
a végállomásról, amikor a kocsi megtelt. A tunéziai úthálózat jó, de
a helyi közlekedési morál és vezetési stílus eltér a Magyarországon
megszokottól. Mielőtt autót bérelne, mindenképpen tájékozódjon
a helyi szokásokról. Javasoljuk, hogy bérlés esetén kössön teljes
körű casco biztosítást. A legmegbízhatóbb autókölcsönző kiválasztásához tájékozódjon a szállodában, illetve idegenvezetőinknél.
A kölcsönzéshez szükség lehet nemzetközi jogosítványra, valamint
kiegészítő biztosításokra.
PÉNZVÁLTÁS: Pénzváltásra szinte minden szállodában van lehetőség, illetve a bankfiókokban és pénzváltó irodákban is biztonságosan lehet beváltani USD-t vagy EUR-t tunéziai dínárra. Bankkártyát a legtöbb szállodában és magasabb kategóriájú étteremben
elfogadnak. A bankautomaták készpénz felvétele esetén tunéziai
dínárt adnak ki.
RUHÁZAT: Főként a nyári szezonban nagyon meleg van és erős
a napsugárzás, ezért javasoljuk, hogy könnyű nyári ruhákat, napszemüveget, valamint kalapot/sapkát/kendőt a nap ellen mindig
vigyenek magukkal. A napközbeni meleg után a klimatizált helyiségek, a kiránduló- és transzferbuszok hűvösnek tűnhetnek, így
csomagoljanak könnyű pulóvert is. A programok alatt érdemes
kényelmes, lapos talpú, strapabíró cipőt, szandált viselni. Kérjük,
vegyék figyelembe az ország vallásából adódó öltözködési szokásokat, melyek alapján tilos a nudizmus és a monokini. Bizonyos
helyekre csak megfelelő öltözetben (fedett vállak és térdek) lehet
belépni. Az utcán nem javasoljuk a kihívó öltözék viselését. A szállodákban, az egyes éttermekben és étkezéseknél külön előírások
szabályozhatják az öltözéket.
STRANDOK: Tunézia tengerpartjainak legnagyobb része finomhomokos, lassan mélyülő. Kérjük, nézzék meg a szállodák leírásait
a konkrét partszakaszokra vonatkozóan.
ÜNNEPEK: Január 1 - Újév, Január 14 - a forradalom napja, Március 20 - a függetlenség napja, Április 9 - a mártírok napja, Május
1 – a munka ünnepe, Július 25 - a köztársaság kikiáltásának napja.
A Ramadan, az iszlám legnagyobb vallási böjt-ünnepe, minden
évben más-más időpontban tartják, 2016-ban várhatóan június 7-től július 7-ig lesz. Ilyenkor a muzulmánok napközben nem
vesznek magukhoz ételt és italt, csak napnyugta után, de akkor is
csak korlátozott mennyiségben. Ez idő alatt egyes szolgáltatások
a szállodákban is korlátozottan állhatnak rendelkezésre, és előfordul, hogy a szervezetet erősen igénybe vevő hosszú böjti időszak
a személyzet munkájában is megmutatkozik. A Ramadant követi
az Aid, amely az egyhónapos böjt végét jelentő 2-3 napos ünnep.
VÍZ: Tekintettel az éghajlatra, a víz nagyon értékes és takarékoskodni kell vele. Mivel más a bakteriális flóra összetétele, kérjük,
hogy ne igyanak csapvizet, csak palackozott vizet fogyasszanak,
amely mindenhol kapható.

Figyelem!
Kérjü, tanulmányozzá át Tunéziáról észült tájéoztatóinat, mely információ rendívül fontosa ahhoz, hogy az Önö nyaralása zavartalan
legyen. Felhívju a figyelmüet arra, hogy ezen atalógus bevezető oldalain és a "Tudnivaló A-Z" cím alatt található információ az utazási
szerződés részét épezi.
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HAMMAMET – a gyönyörű, széles, homokos strandoknak és színes kertjeinek köszönhetően Hammamet méltán viseli a „Tunézia
legkedveltebb üdülőhelye” címet. Itt található a csodálatos Medina, azaz óváros, melyből számos minaret tornya emelkedik ki,
amelyet a hangulatos kikötő, éttermek és boltok sokasága tovább
színesít. De látható itt egy teljesen új, modern kerület is, Yasmine,
ahol különböző kategóriájú szállodák találhatóak, amelyek közül
sok a legmagasabb minőséget képviseli. A történelmi nevezetességek közé tartozik a 15. századból származó erőd, amelynek
udvarán a város patrónusának, Sidi Bou Alinak a mauzóleuma
található. Közvetlenül az erőd alatt húzódik a Medina és piactere. A festői halászkikötő naplementekor felejthetetlen látványt
nyújt.
NABEUL – A hetvenezer főt számláló város – kb. 70 km-re Tunézia
fővárosától és kb. 10 km-re Hammamettől – az ország egyik legtermékenyebb vidékén, a Cap Bon félszigetén fekszik. Nabeul az
ország legfontosabb városai közé tartozik. A várost elsősorban az
agyagműves mesterség, a római kultúra, valamint a szőlőhegyek
tették ismertté, ahol a legjobb tunéziai borokat állítják elő. Érdemes felkeresni a helyi piacot, amelyet péntekenként tartanak a városban. A helyi kerámia mellett szőnyegek, fűszerek, háztartási cikkek és élő állatok is kaphatók. Az árusok hangos beszéde, a színek
és illatok tarkasága felejthetetlen élményekkel teszik gazdagabbá
az idelátogatókat.
PORT EL KANTAOUI – Sousse-szal szinte egybeépülve, tőle kb.
5 km-re északra található ez a festői kisváros. Tunézia Rózsadombjának is nevezik ezt az üdülőhelyet. Az ideözönlő turisták körében
a legismertebb és legkedveltebb hely. Csodálatos hófehér luxusházak, szállodák, bazárok jellemzik gyönyörű kikötőjét, amely az
ország harmadik legnagyobb jachtkikötője. A város híres hatalmas
golfpályáiról, ahol a golfozás szerelmesei tölthetik el felejthetetlenül nyaralásukat.

Hammamet

Sousse
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Információ az üdülőhelyeről

SOUSSE – Tunézia harmadik legnagyobb városa, az ország
gyöngyszeme. A gyönyörű Medina (óváros) fűszerekkel és
ajándékokkal teli bazárral hívogat, homokos strandjai és a tiszta tenger aktív pihenéshez adnak tökéletes terepet. A város
a legnagyobb számú turista által látogatott és legkedveltebb
üdülőhely, amely gyönyörű szállodákat, finomhomokos tengerpartot, és pezsgő éjszakai életet kínál. Aki már egyszer járt
itt, biztosan vissza kíván térni az élettel teli, lüktető városba,
amelyben számos diszkó, pub, bár és étterem mellett kipróbálhatjuk szerencsénket a kaszinóban is. A nevezetességek közé
tartozik a 13 m magas, várfallal körülvett Ribat erőd, vagy a
Khalef al Fata világítótorony. Az időszámításunk után 859-ben
épült torony harminc méter magas, innen csodás kilátás nyílik
az egész városra.
MONASTIR – Tunézia egyik legszebb fürdővárosa Monastir,
eredeti nevén Ruspina, kb. 190 km-re délre fekszik a fővárostól. A város legismertebb nevezetességei közé tartozik az impozáns 8. századi Ribat kolostor és a 9. századból való Nagy
Mecset. Monastir azonban elsősorban az első tunéziai elnök,
Habib Bourguiba szülővárosaként ismert. A városban található az
elnök hagyományos stílusban épült, aranykupolás mauzóleuma is.
A modern város pálmákkal övezett, széles sétányaival, tágas tereivel és nagyszerű szállodáival kiváló feltételeket biztosít az üdülni
vágyók számára.
MAHDIA – Monastirtól kb. 40 km-re délre fekvő város, mely egyre nagyobb népszerűségnek örvend, miközben megőrizte meghitt karakterét. A kicsiny óvárosa, a Medina a turisták által szívesen
látogatott hely. Minden pénteken itt tartják az egyik legnépszerűbb halpiacot. A gazdag szállodakínálatnak, gyönyörű strandoknak, valamint a helység páratlan bájának köszönhetően a turisták választása egyre gyakrabban esik erre a városra. A hangulatos
üdülőhelyet a nyugodt kikapcsolódásra vágyó utasainknak ajánljuk.

Port El Kantaoui

Monastir

Tisztelt Utasain!
Tájéoztatju Önöet, hogy a atalógusban szereplő összes információ a atalógusészítés időpontjában, azaz 2015. otóberében érvényes állapotna felel meg. A atalógusban lévő épe illusztráció. Az áraat, a repülési információat, a minimális utaslétszámot weboldalunon és a
foglalási rendszerünben hozzu nyilvánosságra. A Sun & Fun Holidays Kft. a fenti időpontot övetően bevezetett esetleges változtatásoért nem
vállal felelősséget, de igyeszi ezeről weboldalán folyamatosan atuális tájéoztatást adni.
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Faultatív iránduláso - Tunézia
Szahara túra (2 Napos)
1. NAP: Reggeli indulás után a kirándulás
első állomása El Jem. Itt a világ harmadik
legnagyobb római amfiteátrumának jó
állapotban megmaradt romjait tekinthetjük meg. Tovább utazva a kősivatag vidékét lassan felváltja a homoksivatag. Ezen
a környéken a legérdekesebb település
Matmata. A kilátótól nagyszerű panoráma
nyílik a szinte holdbéli tájra. Ezután meglátogatunk egy ma is lakott, földbe vájt
barlanglakást, ahol betekintést nyerhetünk az itt élő berberek mindennapjaiba.
Az ebédre egy étteremmé átalakított barlanglakásban kerül sor, majd folytatjuk
utunkat Douz-ba, ahol lehetőség nyílik a
Sahara dűnéi között tevegelni. Ezután a
szállás elfoglalása következik (medencével
rendelkező szállodában), este pedig svédasztalos vacsora zárja a programot a szállodában.
2. NAP. Korai reggeli után indul a program,
majd a különleges látványt nyújtó Chott
el Djerid-en, a kiszáradt sós tavon keresz-

tülvágva érkezünk meg a tozeuri vagy
neftai sivatagi oázisba, ahol lehetőség
nyílik lovaskocsikázásra, és a datolyaültetvény meglátogatására. Ezután jeepekkel
folytatjuk utunkat az Atlasz-hegység déli
nyúlványaihoz, ahol megcsodálhatjuk a
Chebika oázist, sétálhatunk a szakadékban
csordogáló patak partján, mely egy kis vízesésből fakad. Utunk következő állomása

a Csillagok háborúja forgatási helyszínére
vezet, útközben maradandó élmény nyújt
a homokdűnék közötti jeepezés. A jeeptúra után ebéd következik, majd a csoport
folytatja útját észak felé. A kétnapos túra
programja Kairouan-ban végződik, ahol a
Nagymecsetet tekinthetjük meg kívülről.
Élményekben gazdag két nap után térünk
majd vissza a szállodába.

Tunisz – Karthágó –
Sidi Bou Said (egynapos)
A főváros, Tunisz történelmi óvárosában szabad program keretében
megismerkedhetünk a Medina szűk utcáin nyüzsgő bazárral. A Medinában lesz időnk egy sétára az óváros hangulatos sikátoraiban, és
természetesen vásárlásra Tunézia legnagyobb bazárjában. Napközben ebéd egy hangulatos tuniszi étteremben. Karthágó romjai közül
Antonius Pius fürdőjének és az azt körülvevő épületek romjainak segítségével kaphatunk képet az egykori világuralomra törő Pun Birodalom mindennapjairól. Ezután meglátogatjuk a Birsa hegyen fekvő
Nemzeti Múzeum gyűjteményét. Ezt kellemes séta követi a festői
Sidi Bou Said városrész csodálatos kék-fehér házai között, gyönyörködhetünk a Tuniszi-öböl csodálatos panorámájában, esetleg elfogyaszthatunk egy frissítő mentateát vagy limonádét. Ez a különleges
hangulat vonzza ide a mai napig Tunézia művészeit, hogy itt alkossanak, s ez teszi Sidi Bou Said-ot művészvárossá.

Hajóirándulás (félnapos)
A Yasmin Hammamet vagy Sousse kikötőjéből induló kalózhajón
eltöltött 3 órás délelőtti program során kalóznak öltözött animátorok szórakoztatják a vendégeket. A hajó lehorgonyoz a nyílt vizen,
ekkor lehetőség van a fedélzetről a vízbe ugrálni, vagy úszni a nyílt
vizen. A program közben egy kis délelőtti snacket szolgálnak fel,
amelyhez üdítőt és vizet fogyaszthatunk.
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El Jem – a Római Birodalom idején jelentős
kereskedelmi központ volt, az itt épített amfiteátrum jelenleg a harmadik legnagyobb
a világon, ennek jó állapotban megmaradt
romjait járhatjuk be, majd Monastirban Tunézia első elnökének, Habib Bourguibának
a Mauzóleumát látogathatjuk meg a város
főterén, a Ribat szomszédságában.

Medinat Ezzahra est
A program során zsonglőr műsorokkal, lovasbemutatóval szórakoztatják a közönséget. Tunézia nemzeti ételeiből összeállított komplett vacsora várja a vendégeket, melyhez üdítőből,
vízből és borból korlátlan az italfogyasztás, a vacsora közben
folklór műsor, hastáncosok szórakoztatják a közönséget. Ezt
követően Tunézia történelmével ismerkedhetünk meg, színészekkel kísért fény- és hangjáték keretében.

Tunézia - Információk

El Jem – Monastir
(félnapos)

Karaván (félnapos)

Friguia állatert és delfin show

A környékbeli olíva ligetek és tanyák világát fedezhetjük fel a 3 órás
karavántúra során. Utazhatunk tevén, lovon, lovaskocsin. A karavánút során a hagyományos berber kenyér, a tabuna sütését is bemutatják és természetesen meg is kóstolhatjuk a frissen sült kenyeret. A
program során rendhagyó teveetetésre is vállalkozhatunk.

Az állatkert Enfidhától kb. 10 km-re északra található. A program
reggel indul, először az állatkertet látogatjuk meg, majd 11 órától egy 1 órás delfin show-n vehetünk részt. Lehetőség van csak
az állatkerti látogatás befizetésére is, vagy a kombinált állatkert és
delfin show program megtekintésére. Visszaérkezés a szállodába
kb. 13.00 óra tájban.

Általános információ a irándulásoról
A faultatív programoat tunéziai partnerün szervezi és bonyolítja, őet illeti minden felelősség, a Sun & Fun Holidays csupán özvetítői szerepet vállal a irándulásoal apcsolatban. A iránduláso atuális programjáról, a irándulásoon való részvétel feltételeiről, valamint az áraról
a helyszínre érezésor helyi épviselőn ad tájéoztatást. Magyar nyelvű idegenvezetést a irándulásoon csa megfelelő létszámú jelentező
esetében tudun biztosítani. A minimum létszám irándulásonént változi, erről minden esetben helyi épviselőn a helyszínen ad tájéoztatást. A gyaorlat szerint az indulás előtti napon lemondott utazáso esetében csa orvosi igazolás bemutatásával igényelhető visszatérítés a
befizetett részvételi díjból. Kérjü, tájéozódjana a programo lemondási feltételeine részleteiről helyi épviselőnnél.
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FEKVÉSE: A szálloda Monastir – Skanes régióban található, kb. 10 km-re Sousse belvárosától,
kb. 6 km-re Monastir repülőterétől, kb. 56 km-re
Enfidha repülőterétől, közvetlenül a finomhomokos tengerparton fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában 2 központi étterem, a’la carte éttermek (mexikói, indiai,
kínai, olasz, grill, tunéziai – előzetes foglalás szükséges), bárok (központi bár, medence bár, tengerparti bár), diszkó és mór kávézó várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri tengervizes medencék, gyermekmedence, aquapark. A napágyak, napernyők
a medencénél és a tengerparton térítésmentesen
állnak rendelkezésre, a strandtörölközők letét ellenében vehetőek igénybe. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. Térítés
ellenében: wellness szolgáltatások, üzletek, bérelhető széf a recepción, mosoda, autóbérlés.
SZOBÁK: A szállodában 610 szoba található,
melyek 3 szintes főépületben és 2 szintes bungalóépületekben találhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A főépületben 314 szoba
található, melyek felszereltsége: légkondicionáló,
televízió, telefon, széf (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC. Az egyszerűbb bungaló
szobák távolabb helyezkednek el a tengerparttól
és a közös helyiségektől, nem rendelkeznek széffel, további felszereltségük megegyezik a főépületi szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-23:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délutáni snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. A tengerparti
bárban csak alkoholmentes italokat szolgálnak
fel. Kinttartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az a’la carte étteremben,
azonban előzetes foglalás szükséges. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart
gyümölcslevek és az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, vízi aerobik, táncoktatás, teniszpálya, minigolf, boccia, íjászat, darts, strandröplabda, asztalitenisz, animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: búvárközpont, vízi sportok a tengerparton, teniszpálya világítás.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs, szauna.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
és miniklub várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

Caribbean
World Monastir
Monastir

illusztráció

♦ Young ♦

♦ Family ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• közvetlen part
• all inclusive
• aquapark

A szálloda számos szolgáltatása miatt kiváló
választás a pihenni és a sportolni vágyó
utasoknak, illetve a családosoknak egyaránt.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Monastir

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• közvetlen part
• all inclusive
• aquapark

A szállodát számos gyermekszolgáltatása
miatt családos utasainknak ajánljuk.

Tunézia - Monastir

One
Resort

FEKVÉSE:
A szálloda Monastir – Skanes régióban található, kb. 18 km-re Sousse belvárosától, kb. 2
km-re Monastir repülőterétől, kb. 57 km-re
Enfidha repülőterétől, közvetlenül a finomhomokos tengerparton fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA:
A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (mediterrán, brazil – előzetes foglalás
szükséges), bárok (lobby bár, medence bár,
tengerparti bár, diszkó bár, „aquapark” bár) és
diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, aquapark.
A napágyak, napernyők és strandtörölközők
a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. Térítés ellenében autóbérlés,
üzletek, mosoda, szépségszalon, fodrászat, internetsarok.
SZOBÁK: A szálloda 333 szobával rendelkezik. A legtöbb szobához erkély vagy terasz
tartozik. A standard szobák felszereltsége:
légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítésmentesen), minibár (érkezéskor vízzel és üdítőkkel
feltöltve). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A családi szobák felszereltsége
megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni
snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen
fogyaszthatók. A mediterrán étterem szolgáltatásai, az import italok, a frissen facsart gyümölcslevek, török kávé, valamint a brazil a’la carte étterem
szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, teniszpálya, röplabda,
kosárlabda, darts, strandröplabda, aerobik, vízi
aerobik, asztalitenisz, tollaslabda, animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszpálya világítás,
teniszoktatás, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint belső medence. A gőzfürdő,
jakuzzi és szauna tartózkodás alatt egy alkalommal
térítésmentesen vehető igénybe.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszdák, miniklub, gyermekmenü várja.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda Monastirban, a Skanes-i
régióban helyezkedik el, kb. 6 km-re Monastir-tól,
kb. 12 km-re Sousse-tól, kb. 5 percre Monastir repülőterétől, kb. 55 km-re Enfidha repülőterétől,
közvetlenül a tengerparton, pár percre a Flamingo
és Palm Links golfpályáktól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte étterem, bárok (tengerparti bár,
medence bár, piano bár, központi bár), nyári szezonban diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A napágyak
és a napernyők a medencénél és a tengerparton
térítésmentesen vehetők igénybe, a matracok,
a strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítés ellenében vehetők igénybe. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében: internetezési lehetőség a
lobbyban, üzletek, mosoda, konferenciaterem,
orvosi ellátás.
SZOBÁK: A szálloda 214 szobával rendelkezik.
A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, televízió, telefon, minibár (térítés ellenében) és
széf (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A szobák tengerre,
kertre, repülőtérre vagy medencére néznek.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-23:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délutáni snack, fagylalt (meghatározott
időszakokban). A bárokban és a főétkezéseknél
a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import italok, a frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás a
bárokban 23 óra után, valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, asztalitenisz, strandröplabda, foci, kézilabda, aerobik, vízi aerobik, vízilabda,
minigolf, animációs programok, esti show műsorok. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: biliárd, teniszpálya világítás, számítógépes
játékok, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentesen használható szolgáltatások: belső medence, jakuzzi. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző
wellness és szépség szolgáltatások, mint törökfürdő, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
játszótér, miniklub várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

Smartline
Sanes Serail
Monastir

illusztráció

♦ Young ♦

♦ Family ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• közvetlen part
• all inclusive

A szállodát sokszínű szolgáltatásai miatt
fiataloknak, baráti társaságoknak és fiatal
családosoknak egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Monastir

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• közvetlen part
• all inclusive
• vízi csúzdák

A szállodát elsősorban a fiatal, aktív
kikapcsolódást kedvelő családos utasok
figyelmébe ajánljuk, akik a repülőtérhez
közeli szállodát keresnek.

SUN & FUN besorolás:

Tunézia - Monastir

Sahara
Beach

FEKVÉSE: A szálloda Monastir repülőlőterétől kb. 4 km-re, Enfidha repülőterétől kb. 90
km-re, a Skanes-i régióban, Monastir belvárosától kb. 8 km-re található, közvetlenül a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte étterem („El Campo”
- előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby
bár, medence bár, tengerparti bár, snack bár,
„Piano” bár, „Skanes” bár), mór kávézó, diszkó várják a vendégeket. A kertben szabadtéri
medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák.
A medencénél és a tengerparton a napernyők,
napágyak térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. Wireless internetezési
lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében
üzletek, TV sarok, fodrászat, pénzváltó.
SZOBÁK: A szállodának 1042 szobája van, melyek több épületben helyezkednek el. A legtöbb
szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), wireless internetezési lehetőség, telefon. A fürdőszobában
zuhanyzó, WC található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni
snack, kávé, tea. A bárokban és a főétkezéseknél
a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import italok, a frissen facsart gyümölcslevek, az a’la carte étterem
szolgáltatásai, fogyasztás a medence bárban, a
mór kávézóban és a diszkó térítés ellenében állnak
rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: animációs programok, asztalitenisz,
íjászat, aerobik, kosárlabda, strandröplabda, boccia, darts, futball, minigolf. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: fitneszterem, biliárd,
vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs, SPA központ.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszda, játszótér, miniklub várja.
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FEKVÉSE: A szállodakomplexum egy gyönyörű
nagy parkban található, közvetlenül a finomhomokos tengerparton, kb. 2,5 km-re Sousse központjától, kb. 19 km-re Monastir repülőterétől és kb. 40
km-re Enfidha repülőterétől. A Marhaba Resort
komplexum magában foglalja a korábbi Marhaba,
Marhaba Club és Marhaba Neptune szállodákat.
A szállodapolitika alapján a vendégek a komplexum bármely szárnyában elhelyezést kaphatnak.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2012-ben felújított
szállodában központi étterem, a’la carte étterem
(térítés ellenében), bárok (lobby bár, medence
bár, tengerparti bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, vízi
csúszda. A napernyők, napágyak a medencénél
és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. A lobbyban wireless
internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés
ellenében orvosi ügyelet, pénzváltás, internetsarok, mosoda, széf a recepción, üzletek, konferenciaterem, fodrászat.
SZOBÁK: A szálloda 720 standard szobával rendelkezik. A szobák kertre vagy tengerre nézőek.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: légkondicionáló, televízió,
telefon, minibár (térítés ellenében). A fürdőszobában kád, WC található. Mozgáskorlátozott szoba
igényelhető.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 08:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délutáni snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok
térítésmentesen fogyaszthatók. Az import italok, a
frissen facsart gyümölcslevek, valamint az a’la carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak
rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: animációs programok, esti show műsorok, asztalitenisz, minigolf, vízi aerobik, teniszpálya,
vízilabda, boccia, strandröplabda. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: fitneszterem, biliárd, teniszfelszerelés, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence. Tartózkodás alatt egy alkalommal
térítésmentesen igénybevehető szolgáltatások:
szauna, törökfürdő. Térítés ellenében a vendégek
rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ, masszázs,
szauna, törökfürdő, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszda, gyermekmenü, játszótér várja.

Marhaba
Resort
Sousse

illusztráció

♦ Family ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• közvetlen part
• all inclusive
• vízi csúszda

Megfelelő nyaralóhely a gyermekes
családok számára, valamint azoknak, akik
egy gyönyörű, tágas kerttel rendelkező
szállodában szeretnének pihenni.

SUN & FUN besorolás:
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Sousse

♦ Family ♦

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• közvetlen part
• all inclusive
• városhoz közel

A városhoz közeli szállodát elsősorban
fiataloknak, baráti társaságoknak és fiatal
családosoknak egyaránt ajánljuk.

Tunézia - Sousse

Tour
Khalef

FEKVÉSE: A szálloda Sousse-ban helyezkedik el, kb. 15 km-re a monastiri repülőtértől,
Sousse központjától kb. 1 km-re, közvetlenül
a privát homokos tengerparton fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2012-ben részben
felújított szállodában központi étterem, a’la
carte étterem (térítés ellenében - előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, tengerparti
bár, terasz bár, medence bár), nyári szezonban diszkó állnak a vendégek rendelkezésére.
A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A napágyak, napernyők és a matracok
a medencénél és a tengerparton térítésmentesen vehetők igénybe, strandtörölközőt nem
biztosít a szálloda. A szórakozásról animációsés sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében: széf a recepción, mosoda, konferenciaterem, orvosi ellátás.
SZOBÁK: A három épületből álló szálloda
összesen 564 szobával rendelkezik. A legtöbb
szobához erkély tartozik. A standard szobák
felszereltsége: központilag szabályozott légkondicionáló (meghatározott időszakokban
működik), televízió, telefon, minibár (térítés
ellenében). A fürdőszobában kád, WC, hajszárító
található. A szobák utcára, kertre vagy tengerre
néznek.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 06:30-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: kontinentális korai reggeli, reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői kontinentális reggeli,
délutáni snack, délutáni tea, kávé. A bárokban és a
főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart
gyümölcslevek, valamint az a’la carte éttermek
szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, kosárlabda, röplabda, strandröplabda, íjászat, minifoci pálya, focipálya, aerobik,
minigolf, darts, animációs programok, esti show
műsorok. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: squash, fitneszterem, teniszpálya, teniszfelszerelés, motorizált vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentesen használható szolgáltatások: belső medence. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA center,
thalasszoterápiás központ, szépségszalon, szauna,
törökfürdő, masszázs, jakuzzi.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence, játszótér, miniklub várja. Gyermekfelügyelet
térítés ellenében igényelhető. Etetőszék és rácsos
kiságy igényelhető.

SUN & FUN besorolás:
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FEKVÉSE: A szálloda Hammamet központjától
kb. 6 km-re, Monastir repülőterétől kb. 86 km-re
található, közvetlenül a homokos tengerparton
fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (tunéziai és olasz
– előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár,
snack bár, medence bár és tengerparti bár) várják
a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedence, vízi csúszdák. A napernyők és
napágyak a medencénél és a tengerparton ingyenesen, a strandtörölközők térítés ellenében állnak
rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés
ellenében mosoda, orvosi ellátás, pénzváltó, konferenciaterem, üzletek, fodrászat, autókölcsönzés.
SZOBÁK: A szálloda 447 szobával rendelkezik,
melyek egy háromemeletes épületben találhatóak. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 12-17 m2,
felszereltségük: légkondicionáló (távirányító letét
ellenében), széf (térítés ellenében), telefon, televízió (távirányító letét ellenében). A fürdőszobában
zuhanyzó/kád, WC található. Családi szobák is
foglalhatók, melyek alapterülete kb. 40 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 06:30-24:00
óra között vehető igénybe, és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délutáni snackek. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok
térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek és az a’la carte éttermek szolgáltatásai
térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, fitneszterem, íjászat, aerobik,
asztalitenisz, strandröplabda, minigolf, vízi aerobik,
darts. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás
szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: biliárd, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint belső medence, masszázs,
szauna, törökfürdő.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence, miniklub, vízi csúszda, rácsos kiságy, etetőszék
várja. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

Vincci Nozha
Beach & Spa
Hammamet

illusztráció

♦ Family ♦

♦ Relax ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• közvetlen part
• all inclusive
• vízi csúszdák

A szállodát gazdag animációs programjai
miatt fiataloknak, családos utasainknak és
pihenni vágyóknak egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Hammamet

♦ Young ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• közvetlen part
• all inclusive
• vízi csúszda

A szállodát főként fiatal utasaink
figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

illusztráció

Tunézia - Hammamet

Samira Club
Hammamet

FEKVÉSE: A szálloda Monastir repülőterétől kb. 100 km-re, Hammamet központjától kb.
5 km-re, kb. 4 km-re Yasmine Hammamet-től,
közvetlenül a homokos tengerparton fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2010-ben felújított
szállodában központi étterem, a’la carte étterem (nemzetközi – előzetes foglalás szükséges),
bárok (központi bár, medence bár, mór kávézó),
diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló, vízi csúszdák.
A napernyők és a napágyak a medencénél és
a tengerparton ingyenesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés
ellenében: internetsarok, konferenciaterem,
üzletek, szépségszalon, orvosi ügyelet.
SZOBÁK: A szálloda 465 szobával rendelkezik, melyek bungaló épületekben helyezkednek el. A szobák többségéhez terasz tartozik.
A standard szobák felszereltsége: egyénileg
szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítés ellenében), minihűtő (térítés
ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/kád,
WC található. Mozgáskorlátozottak számára speciálisan kialakított szoba igényelhető.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe, és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délutáni snackek. A bárokban és a főétkezéseknél
a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. A kinttartózkodás alatt
egy alkalommal a vendégek térítésmentesen étkezhetnek az a’la carte étteremben, előzetes foglalás szükséges. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek,
fogyasztás az a’la carte étteremben térítés ellenében lehetséges.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, asztalitenisz, íjászat, vízilabda,
strandröplabda, kosárlabdapálya, kézilabdapálya,
teniszpálya, futballpálya (2 óra/hét ingyenes), animációs programok, esti showműsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetők igénybe: biliárd, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint jakuzzi, gőzfürdő, masszázs,
szauna, balneoterápiás kezelések.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló,
vízi csúszdák, miniklub, játszótér várja. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

+
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Kréta
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Görögország - Kréta

Általános információk Krétáról
A három tenger (Földközi, Égei, Jón) által határolt Görögország közkedvelt nyaralóhelye a magyaroknak. Gyönyörű tengerpartjai mellett gazdag kultúrájával is gondoskodik arról, hogy
az odalátogató többször visszatérjen. A nap és a fények országa, hiszen háromszáz napon
keresztül süt a nap. Sajátossága, hogy rengeteg kis sziget tartozik hozzá. A legnépszerűbbek
közé tartozik Kréta. Aki elsősorban pihenésre vágyik, tökéletes helyszínt talált. A tenger gyönyörű, türkizkék és kristálytiszta, a partok többsége homokos. A strandok és partok többsége sziklafalak tövében húzódik, illetve vannak teljesen elszigetelt fürdőhelyek is.
Kréta Görögország legnagyobb és legváltozatosabb szigete, rengeteg látogatóval. Több százezer turistát vonz évente, hiszen a nyaralni vágyók mindent megtalálnak Krétán, ami egy tökéletes nyaraláshoz szükséges: látnivalót, szórakozást, gyönyörű vidéket, strandokat, kitűnő
helyi borokat és a méltán kedvelt görög konyhát. A hagyományokat őrző Trapsanót is megismerhetjük, ahol a tipikus görög kék kerámiák készülnek, továbbá híres turisztikai látványosság Knosszosz, Phaisztosz és Gortüsz ásatásai és Rethymno kastélya. Kréta hangulatos
halász- és hegyi falvai, a hosszú homokos és kavicsos tengerpartok, a kristálytiszta kék víz,
a görög vendégszeretet, a kiváló ételek idilli nyaralóhellyé teszik, és annyi a látnivaló, hogy
egy nyaralás sokszor nem is elég, mindig felfedezhetünk valami újat ezen a szigeten.
KRÉTA ALAPTERÜLETE: 8336 km2
LAKOSSÁGA: kb. 623 000 fő
FŐVÁROSA: Heraklion
HIVATALOS NYELV: görög. Természetesen angolul és németül is
beszélnek a turista övezetekben.
IDŐELTOLÓDÁS: +1óra
HIVATALOS FIZETŐESZKÖZ: Euró
ÉGHAJLAT, JELLEMZŐ KLÍMA: Mivel a sziget igen nagy, és domborzata is változatos, ezért többféle éghajlat is megtalálható itt. Általánosságban a tengerparti részeken a nyár forró és száraz, a tél
pedig enyhe. A sziget belsejében, főként a hegyekben nyáron kevésbé nagy a forróság, bár csapadék itt is ritka. Márciusban kezdődik
az igazi nyár, 30 °C körüli hőmérséklettel. Júliusban, Augusztusban

a hőmérséklet a 40°C-ot is elérheti. Magas faktorú napozókrémek,
kendő, sapka, szalmakalap mindenképp javasolt.
OLTÁSOK: nem szükséges védőoltás.
BEUTAZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK MAGYAR
ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ UTASOK RÉSZÉRE: Görögország 1981ben csatlakozott az Európai Unióhoz és 1985 óta schengeni ország, így az érvényes útlevél mellett akár az új, kártyás típusú személyi igazolvánnyal is utazhatunk Krétára.
HÍVÁSOK INDÍTÁSA:
Magyarország hívószáma Görögországból: 00 36...
Görögország hívószáma Magyarországból: 00 30...
Sun & Fun ügyeleti telefonszám (csak sürgős esetben hívható,
munkaidőn kívül): 0036 70 329 5102
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KRÉTA
Görög Nagykövetség Magyarországon:

1063 Budapest, Szegfű u. 3.
Telefon: 413-2600, 413-2610
Fax: 342-1934
E-mail: greekemb@axelero.hu

Magyar Nagykövetség Görögországban:

38, Vasileos Konstantinou Avenue 116 35 Athens
tel: (00 30)-(210)-72-56-800 • ügyelet: (00 30)-(694)-860-1793
fax: (00 30)-(210) 72-56-840 • e-mail: mission.ath@mfa.gov.hu
titkarsag.ath@mfa.gov.hu
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Gyakorlati tanácsok a görögországi
tartózkodáshoz
ÁRAMELLÁTÁS: hálózati feszültség 220 V, hajókon gyakran 110 V.
BIZTONSÁG: A turisták maximális biztonságban érezhetik magukat a görög szigeteken, azonban a strandokon semmiképp ne
hagyjuk őrizetlenül személyes dolgainkat.
BORRAVALÓ: Az éttermekben a felszolgálás díját általában felszámítják a számlán, így előfordul, hogy a borravalót visszautasítják.
DOHÁNYZÁS: 2009 óta csak a kijelölt helyeken lehet dohányozni
Görögországban. Így közintézményekben, iskolákban és buszokon
tilos rágyújtani. Éttermekben, bárokban csak a teraszok szabadtéri
részein lehetséges a dohányzás, ám kisseb tavernákban a tulajdonos döntheti el, engedi-e vendégeit dohányozni.
EGÉSZSÉG: Ha utazásuk során orvosi ellátásra szorulnának, értesítsék róla helyi képviselőnket és hívják fel biztosítójukat. Amennyiben irodánkon keresztül foglalják biztosításukat, és a biztosítónkkal
szerződött orvosok szolgáltatásait veszik igénybe, a helyszínen az
ellátásért nem kell fizetni, egyéb esetben a biztosítótáraság utólag
téríti meg a költségeket, amennyiben azt jogosultnak ítélik meg.
ÉGHAJLAT: A szigetek változatos földrajzának köszönhetően időjárása is eltér a tengerpart és a hegyek magasabb részei között.
Májustól októberig forró nyári időjárás a jellemző, nem ritka a
40 °C sem. A tavaszi és őszi hónapok a legcsapadékosabbak. Télen még havas csúcsok is láthatóak a hegyekben. Zakynthos egyes
részei elég szelesek, így a vízi sportok kedvelői minden szenvedélyüknek hódolhatnak.
ÉJSZAKAI ÉLET: A hotelekben különböző szórakoztató programok kerülnek megrendezésre a szálloda szervezésében, általában
több nyelven. Természetesen a városok, nyaralótelepek központjában találunk bárokat, tavernákat, diszkókat is, amelyek megzavarhatják az éjszakai nyugalmat a közeli szállodákban.
FÉNYKÉPEZÉS, VIDEÓZÁS: Görögországban nincs fotózási

tilalom, ám ha helyiekről szeretnénk képet készíteni, mindig kérjük
a beleegyezésüket.
KÖZLEKEDÉS: Ha a szigetek igazi arcára vagyunk kíváncsiak, üljünk buszra, így egyszerűen járhatjuk körbe Krétát, Zakynhos-t vagy
Rodoszt. Taxizás esetén a sofőrök rövid utakon taxamétert használnak, azonban ha messzebbre utaznánk, indulás előtt állapodjunk
meg a viteldíjban. A motorbérlés és autóbérlés nagyon népszerű
és olcsó az utazók körében. Ha mégis motorozni szeretnénk, mindig viseljünk bukósisakot.
PÉNZVÁLTÁS: Hivatalos pénznem az euro. Árfolyamáról utazás
előtt érdemes informálódni.
Ruházat: Nyári, kellemes viseletet javaslunk, sapka, szalmakalap,
kendő az erős nap miatt hasznos lehet. A légkondicionált buszokat,
hoteleket illetve az esti órákat hűvösnek érezhetjük, ezért hasznos
vékony pulóvert is csomagolni. A kirándulásokra javasoljuk a kényelmes, lapos sarkú cipőket.
STRANDOK: A szigetek szinte az egész partszakaszuk mentén
strandolhatóak. A finom homokkal borított, lassan mélyülő, családbarát strandtól a kavicsos, sziklás aljzattal rendelkező, búvárkodásra ideális partszakaszig kedvére válogathat az ide utazó. Az egyes
szállodák partszakaszairól a hotelleírásokban olvashat.
ÜNNEPEK: Január 6. Vízkereszt, Március 25. A törökök ellen vívott szabadságharc kezdete, nemzeti ünnep, Május 1. A munka
ünnepe, Augusztus 15. Mária elszenderedésének ünnepe, nemzeti ünnep, Október 28. Mussolini ultimátumának 1940-ben történő elutasításának emléknapja, nemzeti ünnep, November 8.
Megemlékezés az Arkadi kolostor ostromáról, December 25-26.
Karácsony
VÍZ: Csapvíz fogyasztását nem javasoljuk, palackozott vizet mindenhol lehet kapni.

Figyelem!
Kérjük, tanulmányozzák át a Görögországról készült tájékoztatóinkat, mely információk rendkívül fontosak ahhoz, hogy az Önök nyaralása
zavartalan legyen. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ezen katalógus bevezető oldalain és a "Tudnivalók A-Z" cím alatt található információk az
utazási szerződés részét képezik.
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Heraklion

Hersonissos

Anissaras

Görögország - Kréta

Információk az üdülőhelyekről

HERAKLION: Kréta fővárosa a 150.000 lakosú Heraklion, mely
a tenger partján fekszik, egyben a sziget legnépesebb városa is.
A város múltja több ezer évre nyúlik vissza, kikötője fontos találkozási pont volt, és Knosszosz is itt található, mely a mínoszi
kultúra alapja. A városban található erődöt 1462-ben erősítették
meg, innen védték a velenceiek a várost, ám a törökök mégis
bevették a szigetet a 17. században és kultúrájukat behozták a
szigetre. 1913-ban lett Görögország része a sziget, és a főváros
neve is ettől az időponttól eredeztethető.
HERSONISSOS: A sziget keleti részén elterülő város a sziget
egyik leglátogatottabb üdülő települése, mely minden turista
igényét kiszolgálja remek szállodáival, éttermeivel, szórakozóhelyeivel és remek boltjaival. A közelben található a kikötő, Kréta
egyetlen golf pályája, valamint az akvárium is. A mozgalmas kikapcsolódást kedvelőknek ajánljuk.
KNOSSZOSZ: Herakliontól 5 km-re elhelyekedő város fő látványossága a mínoszi palota maradványai, melyben a mínosziak
idejében tizenkétezer ember lakott. A rómaiak idejében alakult ki a
mítikus labirintusról szóló legenda. Kréta királynője és egy bika gyermekeként született meg Minotaurosz. Ember teste és bika feje volt,
és ebben a labirintusban tartották fogva. A szörnyet Thézeusz győzte
le, felszabadítva ezzel a népet.
ANISSARAS: A város 24-km-re fekszik a repülőtértől, a legszínvonalasabb szállodák itt találhatóak Kréta szigetén belül. Az igazi nyugodt
pihenésre vágyó utasoknak ajánljuk, itt nincsenek éjszakai bárok és
szórakozóhelyek, de aki egy kis pezsgésre vágyik, könnyedén átmehet Hersonissosba, amely 1 km-re található a várostól.
SISSI: Herakliontól 38 km-re fekvő háborítatlan, békés halászfalu
Kréta északkeleti felén. Aprókavicsos, néhol homokos strandjai nem
túl nagyok, de a víz kristálytiszta és kellemesen hűsítő. A környező
falvakhoz viszonyítva is csöndes település, így a nyugodt pihenésre
vágyók biztos választása. Kisebb szállodák, családi vezetésű apartmanok, néhány bár és helyi taverna található itt. A környéken több
horgászatra kiválóan alkalmas hely van, amatőr horgászoknak ajánlott.
STALIS: Az üdülőhely kb. 30 km-re található Herakliontól, Malia tőszomszédságában. Igen közkedvelt a nyaralók körében lassan mélyülő, hosszú homokos strandja miatt. Parti útja mentén szupermarketek, ajándékboltok, üzletek sora követi egymást. A helység csak
az utóbbi időszakban fejlődött modern üdülővárossá, melynek központjában számtalan bár, taverna, hangulatos étterem kínál szórakozási lehetőséget.
KOKKINI HANI: Heraklion központjától kb. 12 km-re, a repülőtértől
kb. 8 km-re fekvő üdülőhely. Kifejezetten népszerű az idelátogatók
körében számos szállodája, apartmanjai és homokos strandja miatt.
A tengerparton számos vízi sport lehetőség közül választhatunk. Az
üdülőhely továbbá bárokkal, helyi éttermekkel, hangulatos tavernákkal és üzletekkel várja idelátogató vendégeit.

Tisztelt Utasaink!

Sissi

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a katalógusban szereplő összes információ a katalóguskészítés időpontjában, azaz 2015. októberében érvényes állapotnak felel meg. A katalógusban lévő képek illusztrációk.
Az árakat, a repülési információkat, a minimális utaslétszámot weboldalunk és a foglalási rendszer tartalmazza. A Sun & Fun Holidays Kft.
a fenti időpontot követően bevezetett esetleges változtatásokért nem
vállal felelősséget, de igyekszik ezekről weboldalán folyamatosan aktuális tájékoztatást adni.
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Fakultatív kirándulások - Kréta
Spinalonga szigetlátogatás Agios Nikolaosból
Egész napos programunkat 10.00 órakor
kezdjük Agios Nikolaos kikötőjéből, majd
végighajózunk a gyönyörű parton, át a
Mirabello öblön Spinalonga szigetére.
Spinalonga egy kicsi sziget, mely majdnem
kör alakú, egy régi velencei erőddel mely a
16. században épült és egy kis velencei faluval, ahol valamikor katonák védték Kréta
szigetét. 1903-tól 1957-ig Spinalonga egy
leprás kolónia élőhelye volt. Spinalongai kirándulásunk után egy hajó visz a Kolokytha
öbölbe, ahol lehetőség nyílik megmártózni
és búvárkodni a tengerben. Pihenés, szórakozás és vacsora a hajón. Kb. 16.00 órakor
a hajó kiköt Agios Nikolaioson, ahol szabadidő keretein belül lehetőség nyílik felfedezni a várost. Kb. 17.00 órakor indulás
Agios Nikolaiorsól és visszatérés a hotelbe.

FONTOS!
Fontos magunkkal vinni: fürdőruha, sapka,
naptej, napszemüveg. A hajón van lehetőség szendvicseket, italokat venni. Rossz idő
esetén előfordulhat, hogy az öböl rendőrei
nem engedik ki az utasokat hajóval, de ez

mindig az utasok biztonsága érdekében
történik! Ilyen esetben változik a program, ha a rendőrök kiengedik az utasokat
Elounda kikötőjéből, a hajó onnan el tud
menni Spinalongára.

Krétai est
A krétai emberek közismertek arról, hogy nem csupán szavakkal, de a zene és a tánc nyelvén is kiválóan ki tudják fejezni magukat. Ezen az estén egy tipikus krétai vacsora közben fergeteges
folklór show-ban lesz részünk, mely leginkább egy remek zenéstáncos örömünnepre emlékeztet, páratlan élményt nyújtva minden
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korosztálynak. Természetesen megkóstolhatjuk a helyi konyha jellegzetes ételeit, és korlátlanul fogyaszthatunk a méltán híres krétai
borból. Aki kedvet kap, maga is csatlakozhat a színes népviseletbe
öltözött táncosokhoz, részesévé válva így a programnak.

Santorini

Görögország - Kréta

Egynapos kirándulásunkat Heraklion kikötőjéből kezdjük meg, ahol
kompra szállva kb. 2 óra 45 perc után érkezünk meg Santorinire.
A hajó fedélzetén maximális kényelemben utazva akár a reggeli
napozásnak is hódolhatunk. 11.00 órai kikötésünket követően légkondicionált buszunkkal Oia települését látogatjuk meg, melynek
hófehér, kék kupolás épületei között barangolhatunk a hangulatos utcákon, miközben az elénk táruló csodálatos panorámában
gyönyörködhetünk. Második állomásunk Fira – a sziget fővárosa
- ahol autentikus környezetben lesz lehetőségünk egy frissítő, vagy
egy kávé elfogyasztására a helyi bárok egyikében. Kompunk 18.00
órakor hagyja el Santorini kikötőjét és kb. 20.45-kor érkezik vissza
Heraklionba.
Fakultatív programlehetőség Santorinin:
1. Perissa és Perivolos fekete homokos vulkáni strandjai, ahol akár
meg is mártózhatunk a kristálytiszta tengerben.
2. Vulkán túra. Kérjük jelezzék érdeklődésüket már a Santorini kirándulás foglalásakor.

Szamária-szurdok
Európa leghosszabb szurdoka. A természetet és a túrázást kedvelő utasaink figyelmébe ajánljuk ezt az egész napos programot.
Kora reggeli indulásunk lehetővé teszi,
hogy gyönyörködjünk a sziget hajnali színeiben a part mentén nyugat felé haladva,
miközben megállunk egy rövid reggelire.
Chania városán keresztül utazunk tovább
a Fehér-hegyeken át az Omolos-fennsíkig.
Innen húzódik a grandiózus, 18 km hosszú,
150 m széles és 700 m mély Szamária-szurdok. Túránk nagyjából 4-6 órán keresztül
tart e megigézően szép és változatos természeti adottságokkal rendelkező vidéken. A szurdok két egymáshoz legközebbi
pontja 4 m széles csupán, ahol a meredek
sziklafal kb. 350 m-re magasodik. Kirándu-

lásunk végén egy gyönyörű tengerparti településre, Agia Roumeli halászfalucskába
érkezünk. Alkalmunk lesz kipihenni egész
napos fáradalmainkat egy helyi tavernában, vagy fürdőzni egyet a kristálytiszta,
türkizkék tengerben. A pihenést követően,
délután egy 1 órás hajóútra indulunk a kis
halászfaluból, elhaladva Kréta déli partjainak sziklaszirtjei előtt egészen Chora
Sfakion településig, ahonnan busszal indulunk vissza a szállodába.
Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy
a programhoz kényelmes – túrázásra alkalmas – cipő, sportos ruházat ajánlott, ezen
kívül az erős napsugárzás ellen kalap, napszemüveg, naptej, valamint fürdőzéshez
szükséges kellékek.

Knossos és Heraklion
A leghíresebb régészeti hely Krétán a
Knossosi palota, a mítikus Minotaur lakhelye, valamint az első európai civilizációnak,
a Minoan-nak. A palotának saját idegenvezetője van, Kréta történelméről fogunk
hallani, mely az egyik legnagyobb attrakció
Krétán.
Szabadidőt is fogunk biztosítani, hogy körül lehessen nézni Heraklionban, ahol rengeteg bolt és kávézó található.
Ezt a kirándulást mindenképp ajánljuk
azoknak, akik először járnak Kréta szigetén.

Általános információ a kirándulásokról
A fakultatív programokat görögországi partnerünk szervezi és bonyolítja, őket illeti minden felelősség, a Sun & Fun Holidays csupán közvetítői
szerepet vállal a kirándulásokkal kapcsolatban. A kirándulások aktuális programjáról, a kirándulásokon való részvétel feltételeiről, valamint az
árakról a helyszínre érkezéskor helyi képviselőnk ad tájékoztatást.
Magyar nyelvű idegenvezetést a kirándulásokon csak megfelelő létszámú jelentkező esetében tudunk biztosítani. A minimum létszám kirándulásonként változik, erről minden esetben helyi képviselőnk a helyszínen ad tájékoztatást. A gyakorlat szerint az indulás előtti napon lemondott
utazások esetében csak orvosi igazolás bemutatásával igényelhető visszatérítés a befizetett részvételi díjból. Kérjük, tájékozódjanak a programok lemondási feltételeinek részleteiről helyi képviselőnknél. Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy a kirándulásokkal kapcsolatos panaszokat kizárólag a helyszínen, képviselőinkkel tudják intézni.
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 25 km-re található
Heraklion repülőterétől, Hersonissos városától kb.
2 km-re fekszik, közvetlenül a homokos-kavicsos
tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek, bárok (központi bár,
snack bár, medence bár, „Manitari” bár, stb.) és
diszkó várja a vendégeket. A kertben tengervizes
szabadtéri medencék, tengervizes és édes vízi
gyermekmedencék, vízi csúszdák. A medencénél
és a tengerparton a napernyők, napágyak térítésmenetesen, a strandtörölközők letét ellenében
állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs
és sport programok gondoskodnak. Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások: wireless internet elérhetőség a lobbyban, parkolási lehetőség. Térítés ellenében: üzletek, fodrászat, mosoda,
konferenciaterem, orvosi ellátás.
SZOBÁK: A szállodának összesen 413 szobája
van, amelyek bungalós rendszerben helyezkednek
el. A szállodában bungaló és családi szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz
tartozik. A bungaló szobák felszereltsége: légkondicionáló, televízió, telefon, széf, hűtő, internet
hozzáférés. A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC,
hajszárító található. A bungaló szobák alapterülete kb. 24 m2. A családi szobák alapterülete kb. 3539 m2, 2 szobával és 1 fürdőszobával rendelkeznek,
felszereltségük megegyezik a bungaló szobákéval
tea- és kávékészítés lehetőséggel kiegészítve.
ELLÁTÁS: A reggelis ellátás tartalmazza a reggelit,
az italok térítés ellenében vehetők igénybe. Félpanziós ellátás, mely tartalmazza a reggelit és a vacsorát,
az italok térítés ellenében vehetők igénybe. 07:0007:30 óra között kontinentális reggeli, 07:30-10:00
óra között amerikai büféreggeli vehető igénybe,
a vacsora svédasztalos büfévacsora (18:30-21:15). All
inclusive ellátás, mely 07:00-24:00 óra között vehető
igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli, délután snackek, tea, kávé, sütemény, fagylalt (meghatározott
időszakban), éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok,
tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok, valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: játékterem, fitneszterem, asztalitenisz,
tenisz, minigolf, animációs programok, esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők
igénybe: biliárd, teniszpálya világítás, teniszoktatás, squash, vízi sportok.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: fűtött
belső medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint szauna. A thalassoterápiás
kezelést kedvelők a szomszédos Aldemar Royal
Mare szállodában vehetik igénybe térítés ellenében, ahova a szálloda térítésmentes transzfert
biztosít.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmenü,
miniklub, gyermekmedencék, csúszda, játszótér
és minidiszkó várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék áll a vendégek rendelkezésére. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
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Aldemar
Knossos Royal
Hersonissos
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♦ Relax ♦

♦ Family ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• reggeli
• félpanzió
• all inclusive
• közvetlen part
• csúszdák

Magas minőségű ellátást és szolgáltatásokat
nyújtó szálloda, amelyet igényes
vendégeinknek ajánlunk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Hersonissos

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• félpanzió
• közvetlen part

A gyönyörű környezetben fekvő színvonalas
szállodát a kikapcsolódást kereső
vendégeinknek ajánljuk.

Görögország - Kréta

Aldemar
Royal Mare

FEKVÉSE: A szálloda kb. 23 km-re található
Heraklion repülőterétől, Heraklion központjától kb. 25 km-re, Hersonissos városától kb.
2 km-re fekszik, közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (mediterrán,
tradícionális görög, ázsiai - előzetes foglalás
szükséges), bárok (központi bár, snack bár,
medence bár, tengerparti bár, pizzeria), diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri
medencék, pezsgőfürdő, gyermekmedence.
A medencénél és a tengerparton a napernyők
és a napágyak térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. Térítés ellenében
wellness szolgáltatások, fodrászat, üzletek, autóbérlés, internet sarok, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodának összesen 435 szobája van, melyek egy főépületben és több melléképületben helyezkednek el. A szállodában
kertre néző bungaló, tengerre néző bungaló
és VIP Premium szobák foglalhatók. A legtöbb
szobához erkély vagy terasz tartozik. A bungaló
szobák felszereltsége: légkondicionáló, televízió,
telefon, széf, minibár (térítés ellenében), internet
hozzáférés (térítés ellenében). A fürdőszobában
kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található. A Premium szobák közvetlen medencekapcsolattal rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik
a bungaló szobákéval.
ELLÁTÁS: Félpanziós ellátás, mely tartalmazza
a reggelit és a vacsorát, az italok térítés ellenében
vehetők igénybe. 07:00-07:30 óra között kontinentális reggeli, 07:30-10:00 óra között amerikai büféreggeli vehető igénybe, a vacsora svédasztalos
büfévacsora.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, asztalitenisz, minigolf,
strandröplabda, tenisz, aerobik, animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: biliárd, számítógépes
játékok, teniszoktatás, teniszpálya világítás, squash, vízi sportok a tengerparton, búvárkodás.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: fűtött
belső medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint szauna, törökfürdő, gőzfürdő.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, gyermekmenü, játszótér várja. Rácsos
kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető.
Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 24 km-re található
Heraklion repülőterétől, Hersonissos településen,
közvetlenül a tengerparton fekszik. A tengerpart kb.
350 m hosszú, mely egy kb. 250 m-es homokos és egy
kb. 100 m-es sziklás részből áll.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2015-ben felújított szállodában 2 központi étterem (Cosmos, Estia), 4 a’la
carte étterem (BBQ, Mezes, krétai, olasz/mediterrán – előzetes foglalás szükséges), bárok (Idaida bár,
medence bár, tengerparti bár, lobby bár) és diszkó
várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedencék, vízi csúszdák. A medencénél és
a tengerparton a napernyők és napágyak, valamint
a standtörölközők térítésmentesen vehetők igénybe.
A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban.
Parkolási lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében:
konferenciaterem, SPA központ, autókölcsönző, üzletek,
24 órás orvosi ügyelet, mosoda, szabadtéri üzletsor, szélessávú internetezési lehetőség, szobaszervíz.
SZOBÁK: A szállodának összesen 680 szobája van,
a szobák főépületben és bungaló épületekben helyezkednek el. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A szállodában főépületi standard és deluxe kertre és tengerre néző szobák, deluxe kertre és tengerre
néző bungaló szobák, valamint családi szobák foglalhatók. A standard szobák felszereltsége: egyénileg
szabályozható légkondicionáló, televízió, telefon, széf
(térítés ellenében), minihűtő, minibár (térítés ellenében), kávé- és teakészítési lehetőség, vasalódeszka és
vasaló, wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító
található. A főépületi standard szobák alapterülete kb.
27 m2, a bungaló szobák alapterülete kb. 30 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A családi szobák alapterülete kb. 38-73 m2, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-00:00 óra
között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben
svédasztalos rendszerben, késői reggeli, késői vacsora,
délutáni snackek, kávé, tea, fagylalt. A szállodában lehetőség van korai reggeli fogyasztására (előzetes foglalás
szükséges). A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts, minigolf, íjászat, petanque, asztalitenisz,
minifoci, teniszpályák, teniszpálya világítás, strandröplabda, vízilabda, animációs és sport programok,
sportvetélkedők, karaoke, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: fitneszterem,
játékterem, vízi sportközpont, teniszoktatás, biliárd.
A szálloda közelében található egy 18 lyukú golfpálya.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint hammam, SPA központ, masszázs, arc- és
testkezelések, wellness központ, szauna, hidromaszszázs, szépségszalon, fodrászat.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér,
gyermekmedencék, vízi csúszda, gyermek animációs- és sport programok, vetélkedők, gyermekmozi,
minidiszkó várja. Rácsos kiságy és etetőszék az étteremben igényelhető. A szállodában térítés ellenében
gyermekfelügyelet igényelhető.
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Creta Maris
Beach Resort
Hersonissos

illusztráció

♦ Relax ♦

♦ Family ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszda

A színvonalas szolgáltatásokkal rendelkező,
szép környezetben fekvő szállodát,
elsősorban a pihenni vágyó utasainknak,
valamint kisgyermekes családoknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Analipsis

♦ Relax ♦

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• közvetlen part
• all inclusive
• vízi csúszdák

A szállodát elsősorban a nyugodt pihenésre
vágyó utasainknak és családosoknak
ajánljuk.

Görögország - Kréta

Stella
Palace

FEKVÉSE: A szálloda kb. 20 km-re található Heraklion repülőterétől. Közvetlenül a tengerparton, Hersonissos városától kb. 5 km-re
fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2007-ben épült
szállodában központi étterem, a’la carte étterem és medence bár várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, vízi csúszdák találhatók. A medencénél
a napernyők és a napágyak térítésmentesen,
míg a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. Térítés ellenében:
internetsarok, üzletek, fodrászat, wireless internetezési lehetőség a lobbyban, mosoda.
SZOBÁK: A szállodának összesen 236 szobája van. A szállodában standard és családi
szoba foglalható. A legtöbb szobához erkély
vagy terasz tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 28 m2, felszereltségük: légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítés ellenében),
hűtő. A fürdőszobában kád, WC, hajszárító
található. A családi szobák alapterülete kb. 35 m2,
egylégterűek, további felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-23:00
között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat
tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni tea,
kávé és sütemény. A bárokban és a főétkezéseknél
a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és
alkoholmentes italok, a fagylalt, az a’la carte étterem szolgáltatásai valamint a prémium italok térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatások
előzetes foglalás esetén vagy térítés ellenében vehetőek igénybe: fitneszterem, asztalitenisz, teniszpálya, strandröplabda, minigolf, íjászat.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, vízi csúszdák várják. Rácsos kiságy
és az étteremben etetőszék igényelhető.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 26 km-re található
Heraklion repülőterétől, Hersonissos városa kb.
1,5 km-re található. A tengerparttól kb. 500 méterre fekszik, amelyet egy alagúton át lehet megközelíteni. A partra buszjárat közlekedik naponta
négyszer.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, medence bár és snack bár várja
a vendégeket. A kertben tengervizes szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák.
A medencénél a napernyők és a napágyak térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében állnak
rendelkezésre, a strandtörölközők letét ellenében
vehetőek igénybe. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban és a közös helyiségekben térítésmentesen. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. Térítés ellenében internetsarok, üzletek, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodának összesen 340 szobája van. A szállodában standard és családi szoba
foglalható. A legtöbb szobához erkély vagy terasz
tartozik. A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió,
telefon, wireless internetezési lehetőség, (térítésmentesen), széf (térítés ellenében), hűtő. A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található.
A családi szobák kétlégterűek, ajtóval elválasztottak, maximum 4 fő elszállásolására alkalmasak.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-01:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, napközben snackek, délutáni tea, kávé és
sütemény. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium italok térítés ellenében
állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem (a szomszédos Royal Belvedere
szállodában), tenisz, asztalitenisz, strandröplabda,
vízilabda, íjászat, minigolf. Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében
vehetőek igénybe: teniszpálya világítás, biliárd, motorizált vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence (elő és utószezonban). Térítés ellenében
a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint szauna, gőzfürdő, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, gyermekmedence, játszótér és csúszdák
várják. Rácsos kiságy igényelhető. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

Imperial
Belvedere
Hersonissos

illusztráció

♦ Family ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszdák
• családbarát

A sokszínű gyermekszolgáltatások valamint
a város közelsége miatt a szállodát
elsősorban aktív kikapcsolódást kereső
családoknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Hersonissos

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• családbarát

Kellemes hangulatú szálloda, melyet
családosoknak, valamint a kikapcsolódásra
vágyó utasainknak ajánlunk.

Görögország - Kréta

Royal
Belvedere

FEKVÉSE: A szálloda kb. 26 km-re található
Heraklion repülőterétől, Hersonissos nyüzsgő
központja kb. 1,5 km-re fekszik. A homokos/
kavicsos tengerpart kb. 500 méterre található,
amelyet egy alagúton át lehet megközelíteni.
A partra shuttle busz közlekedik naponta négy
alkalommal.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában
központi étterem, a’la carte éttermek (olasz,
görög – előzetes foglalás szükséges), bárok
(központi bár, snack bár, medence bár) várják a
vendégeket. A kertben tengervizes szabadtéri
medence, gyermekmedence. A medencénél
a napernyők és a napágyak térítésmentesen,
a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. Strandtörölköző letét ellenében
igényelhető. Wireless internetezési lehetőség
a lobbyban térítésmentesen. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
Térítés ellenében internet sarok, üzletek, wellness szolgáltatások.
SZOBÁK: A szállodának összesen 330 szobája van, melyek több melléképületben helyezkednek el. Standard és családi szobák foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A standard szobák hegyre vagy tengerre nézhetnek, felszereltségük: légkondicionáló, televízió,
telefon, széf (térítés ellenében), hűtő. A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található.
A családi szobák kétszobásak, ajtóval elválasztottak, maximum 4 fő elhelyezésére alkalmasak.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-01:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, napközben snackek, délutáni tea, kávé és
sütemény. Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az a’la carte éttermek
mindegyikében, azonban előzetes foglalás szükséges. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium italok, a frissen facsart
gyümölcslevek valamint az a’la carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, kosárlabda, teniszpálya,
strandröplabda, íjászat, vízilabda, asztalitenisz, darts,
minifoci, minigolf (a szomszédos Imperial Belvedere Hotelben), animációs programok, esti show műsorok, görög tematikus est (térítés ellenében). Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: biliárd, teniszpálya világítás. A hoteltől 500 m-re fekvő „Star
Beach” vízipark számos vízi sportolási lehetőséget
kínál.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint szauna, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket játszótér, gyermekmedence, miniklub, animációs programok
várják.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 23 km-re található
Heraklion repülőterétől, Hersonnisos városától kb.
3 km-re fekszik, a homokos-kavicsos-köves tengerparttól egy út választja el.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, taverna-pizzéria, medence/snack bár várja a vendégeket. A kertben tengervizes szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák.
A medencénél és a tengerparton a napernyők és
a napágyak térítésmentesen állnak rendelkezésre.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. Térítés ellenében: orvosi ellátás, mosoda, fodrászat, üzletek.
SZOBÁK: A szállodának összesen 276 szobája
van, melyek egy főépületben és több melléképületben találhatóak. A szállodában superior, bungaló superior és családi bungaló szobatípusok foglalhatók. A legtöbb szobához erkély/terasz tartozik.
A superior szobák tengerre nézőek, felszereltségük: egyénileg szabályozható légkondicionáló,
televízió, telefon, hűtő, széf (térítés ellenében).
A fürdőszobában kád, WC, hajszárító található.
A bungaló superior szobák kertre néznek, alapterületük nagyobb mint a superior szobáké. A családi bungaló szobák szintén kertre nézőek, két hálószobával rendelkeznek, további felszereltségük
megegyezik a superior szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délutáni snackek. A főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import alkoholos és
alkoholmentes italok, prémium italok térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, strandröplabda, darts, tenisz, animációs programok, esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszpálya világítás, motorizált vízi sportok a tengerparton.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, tengervizes gyermekmedence, játszótér, vízi csúszda
várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék
igényelhető.

Mitsis Serita
Beach
Hersonissos

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszdák

A szállodát elsősorban a nyugodt pihenésre
vágyó utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Hersonissos

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszda

A rengeteg szolgáltatást nyújtó magas
színvonalú szállodát elsősorban a pihenni,
kikapcsolódni vágyó családoknak ajánljuk.

Görögország - Kréta

Mitsis Rinela
Beach

FEKVÉSE: A szálloda kb. 10 km-re található
Heraklion repülőterétől, Heraklion városától
kb. 12 km-re, közvetlenül a homokos-kavicsos
tengerparton fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában
központi étterem, taverna, a’la carte étterem
(kínai – előzetes foglalás szükséges), bárok
(központi bár, medence bár, tengerparti bár,
lounge bár, kávézó) és amfiteátrum várja a
vendégeket. A kertben szabadtéri tengervizes
medencék napozóterasszal, gyermekmedencék, vízi csúszdák. A medencénél és a tengerparton a napernyők és a napágyak térítésmentesen állnak rendelkezésre, a strandtörölközők
igénybevétele térítés ellenében lehetséges.
A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. A szállodában hetente
egyszer folklór est és karaoke show kerül megrendezésre. A lobbyban wireless internetezési
lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében:
internet sarok, üzletek, orvosi ellátás, ékszerész, fodrász, konferenciaterem, wellness szolgáltatások.
SZOBÁK: A szállodának összesen 440 szobája
van. A szállodában standard szoba foglalható, melyek a fő- és bungaló épületekben helyezkednek
el. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló,
televízió, telefon, széf (térítés ellenében), wireless
internetezési lehetőség (térítés ellenében), minihűtő (térítés ellenében). A fürdőszobában kád,
WC, hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora svédasztalos rendszerben, napközben snackek, kávé,
fagylalt (meghatározott időszakban). A bárokban
és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az
import alkoholos és prémium italok térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, kenu, minifoci, teniszpálya, asztalitenisz, röplabda, strandröplabda, darts, fitneszterem, vízilabda, strandfoci, minigolf, animációs
programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetők igénybe: biliárd, motorizált vízi
sportok a tengerparton, búvárközpont.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint belső medence, SPA központ.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játékterem, játszótér, tengervizes és édesvizes gyermekmedencék, vízi csúszda és gyermek animáció
várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék
igényelhető. Térítés ellenében gyermekfelügyelet
igényelhető.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 25 km-re található
Heraklion repülőterétől. A hotelt egy út választja
el a köves/kavicsos tengerparttól, a komplexum
Hersonissos csendesebb részén helyezkedik el.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2010-ben felújított
szállodában központi étterem, a’la carte étterem,
pool/snack bár várják a vendégeket. A kertben
tengervizes, édesvizes medence, gyermekmedence. A medencénél a napernyők, napágyak és a
strandtörölközők térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft animációs és sport
programok valamint esti show műsorok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban. Térítés ellenében: mosoda, internetsarok,
orvos.
SZOBÁK: A szállodának összesen 312 szobája
van, melyek több épületben találhatóak. Standard kertre vagy oldalról tengerre néző, standard
anex, valamint suite szoba foglalható. A legtöbb
szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard
szobák kertre vagy oldalról tengerre nézőek, felszereltségük: egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítés ellenében),
minihűtő, wireless internetezési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található.
A suite szobák a főépületben találhatók, kertre
vagy tengerre néznek, egy hálóval és egy nappali
résszel rendelkeznek, érkezéskor gyümölcskosár
várja a vendégeket. Felszereltségük: egyénileg
szabályozható légkondicionáló, televízió, telefon,
széf (térítés ellenében), minihűtő, kávékészítési
lehetőség, wireless internetezési lehetőség. A fürdőszobában köntös, papucs, zuhanyzó, WC, hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-23:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni
tea, kávé és sütemény. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok
térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok térítés ellenében állnak
rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, asztalitenisz, darts, boccia.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
teniszfelszerelés és teniszpálya világítás, számítógépes játékok, biliárd, motorizált vízi sportok
a tengerparton, strandröplabda.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint szauna, masszázs, törökfürdő,
jakuzzi.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
és játszótér várja. Rácsos kiságy és az étteremben
etetőszék igényelhető. Gyermekfelügyelet térítés
ellenében igényelhető.

Silva
Beach
Hersonissos

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive

A szállodát elsősorban pároknak és a
nyugodt pihenésre vágyó utasainknak
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Hersonissos

♦ Young ♦

Görögország - Kréta

Golden
Beach

FEKVÉSE: A szálloda kb. 25 km-re található
Heraklion repülőterétől, Hersonissos nyüzsgő
központja kb. 500 m-re fekszik. A tengerpart
kb. 50 méterre található a hoteltől, melytől
egy út választja el. A szálloda közelében számos vásárlási és szórakozási lehetőség van.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte étterem és „Golden
Bar” várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence. A medencénél a napernyők és a
napágyak térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. Strandtörölköző letét ellenében igényelhető. Wireless
internetezési lehetőség a közös helyiségekben. Térítés ellenében üzletek, orvosi ellátás.
SZOBÁK: A szállodának összesen 162 szobája van. Standard és standard top floor típusú szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához
erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák
felszereltsége: légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítés ellenében), wireless internetezési lehetőség, hűtő. A fürdőszobában kád/
zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard top
floor szobák felszereltsége megegyezik a standard
szobákéval.
ELLÁTÁS: Félpanzió: a szálloda félpanziós ellátása magába foglalja a reggelit és a vacsorát.
Az italok térítés ellenében fogyaszthatók.
All inclusive ellátás, mely 07:30-22:00 óra között
vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni tea, kávé
és sütemény. A bárokban és a főétkezéseknél a
helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és
alkoholmentes italok, prémium italok, a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetők igénybe: biliárd, asztalitenisz,
vízi sportok a tengerparton.

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• félpanzió
• all inclusive
• központban

A központ közelsége miatt a szállodát
elsősorban fiataloknak, valamint a nyüzsgést
kedvelő utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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FEKVÉSE: A szálloda Hersonissos településen fekszik, kb. 26 km-re Heraklion repülőterétől.
A központtól kb. 2,5 km-re található. A homokos/
kavicsos tengerparttól kb. 500 méterre fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2009-ben felújított
szállodában központi étterem, bárok (központi bár, medence/snack bár) várják a vendégeket.
A kertben tengervizes szabadtéri medence, napozóterasz és gyermekmedence található. A medencénél a napernyők és a napágyak térítésmentesen, míg a tengerparton térítés ellenében állnak
rendelkezésre. A szórakozásról sport programok
gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség
a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében:
internet kávézó, széf.
SZOBÁK: A szállodának összesen 190 szobája
van, melyek egy főépületben és több melléképületben helyezkednek el. A szállodában standard
szobák foglalhatók, melyek tájra vagy tengerre
nézőek. A legtöbb szobához erkély vagy terasz
tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 20 m2,
felszereltségük: központi légkondicionáló (meghatározott időszakban működik), televízió, telefon,
hűtő (térítés ellenében). A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található.
ELLÁTÁS: Félpanzió: a szálloda félpanziós ellátása magába foglalja a reggelit és a vacsorát.
Az italok térítés ellenében fogyaszthatók.
All inclusive ellátás, mely 07:30-23:00 óra között
vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni snack,
tea, kávé és sütemény. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok,
tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium
kategóriájú italok és a pezsgő térítés ellenében
állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, darts, teniszpálya (all inclusive-os vendégek részére). Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: biliárd, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs, jakuzzi.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
és játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető.

Semiramis
Village
Hersonissos

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• félpanzió
• all inclusive

A szállodát sokszínű szolgáltatásai miatt
elsősorban családosoknak és pároknak
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Hersonissos

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszdák

A sokszínű gyermekszolgáltatások valamint
a város közelsége miatt a szállodát
elsősorban aktív kikapcsolódást kereső
családoknak ajánljuk.

Görögország - Kréta

Star Beach
Hotel Village

FEKVÉSE: A szálloda kb. 26 km-re található
Heraklion repülőterétől, Hersonissos városa
kb. 1,5 km-re található. A szálloda a tengerparttól kb. 50 méterre fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában
központi étterem, taverna (előzetes foglalás
szükséges), bárok (lobby bár, medence/snack
bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A szálloda közvetlen közelében található
a „Star Beach Water Park”, mely szolgáltatásai
térítésmentesen vehetők igénybe. A medencénél és a tengerparton a napernyők és napágyak térítésmentesen állnak rendelkezésre.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban.
A szórakozásról soft animációs és sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében: internet sarok, üzletek, mosoda.
SZOBÁK: A szállodának összesen 179 szobája van, melyek egy főépületben és több melléképületben helyezkednek el. A szállodában
standard, családi és superior családi szoba
foglalható. A legtöbb szobához erkély vagy terasz
tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 28 m2,
felszereltségük: légkondicionáló, televízió, telefon,
széf (térítés ellenében), wireless internetezési lehetőség (térítés ellenében), minihűtő. A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található. A családi szobák két légterűek, kb. 40 m2-esek, maximum
6 fő elszállásolására alkalmasak. A superior családi
szobák alapterülete kb. 52 m2, további felszereltségük megegyezik a családi szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók.
Az import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium italok térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetők igénybe: fitneszterem, minifoci,
kosárlabda, vízi sportok a tengerparton. A közelben egy 18 lyukú golfpálya található.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint jakuzzi.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér és csúszdák várják. Rácsos
kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető.
Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SUN & FUN besorolás:
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 25 km-re található
Heraklion repülőterétől, a tengerparttól csak egy
keskeny út választja el. Hersonissos városának
nyüzsgő központja kb. 1 km-re található.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2009-ben felújított
szállodában központi étterem, tengerparti bár várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedence. A medencénél a napernyők,
napágyak térítésmentesen állnak rendelkezésre,
a tengerparton térítés ellenében vehetőek igénybe. Térítés ellenében internetsarok, mosoda, wellness szolgáltatások, üzletek, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodának összesen 204 szobája
van, melyek a főépületben és bungalókban helyezkednek el. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A szállodában standard, superior és
maisonette szobatípusok foglalhatók. A standard
szobák felszereltsége: légkondicionáló, televízió,
telefon, széf (térítés ellenében). A fürdőszobában
kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található. A superior
szobák közvetlen medencekapcsolatosak, egy
medence több szobához tartozik, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
A maisonette szobák galériázottak, nappalival és
hálószobával rendelkeznek, közvetlen medencekapcsolatosak, a fürdőszobában jakuzzi található.
ELLÁTÁS: Félpanziós ellátás, mely tartalmazza
a reggelit és a vacsorát büférendszerben, az italok
térítés ellenében vehetők igénybe.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítés ellenében
igénybe vehető szolgáltatások: fitneszterem, teniszpálya, teniszpálya világítás, biliárd, asztalitenisz. Alkalmanként görög estet, táncos- és barbeque estet szerveznek a szállodában, amelyen
térítés ellenében lehet részt venni.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs, szauna, jakuzzi, belső medence.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
várja. Rácsos kiságy igényelhető.

Hersonissos
Maris
Hersonissos

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• félpanzió
• központban

Szép környezetben fekvő szálloda, melyet
elsősorban pihenni vágyó illetve fiatal
utasainknak ajánlunk.

SUN & FUN besorolás:
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Amoudara

♦ Young ♦

Görögország - Kréta

Marilena
Hotel

FEKVÉSE: A szálloda Amoudara településen
fekszik, kb. 5 km-re a központtól. Heraklion repülőterétől kb. 10 km-re található. A homokos/
kavicsos tengerparttól kb. 300 méterre fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2008-ban felújított szállodában központi étterem, központi
bár várja a vendégeket. A kertben tengervizes
szabadtéri medence és napozóterasz található. A medencénél a napernyők és a napágyak
térítésmentesen, míg a tengerparton térítés
ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról sport programok gondoskodnak. Wireless
internetezési lehetőség a lobbyban. Térítés ellenében: orvosi ellátás, mosoda, internetsarok.
SZOBÁK: A szállodának összesen 210 szobája van, melyek 3 épületben helyezkednek el.
A szállodában standard és egy hálószobás családi szobák foglalhatók. A legtöbb szobához
erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák
felszereltsége: légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítés ellenében), minihűtő (térítés
ellenében), wireless internetezési lehetőség
(térítés ellenében). A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található. A családi szobák felszereltsége megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-23:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délutáni kávé. A bárokban és a főétkezéseknél
a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea,
kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok térítés ellenében
állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: biliárd, asztalitenisz,
kosárlabda, darts.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető.

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive

A szállodát fiatal pároknak valamint
a pihenésre vágyó utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda Hersonissos településen fekszik, kb. 25 km-re Heraklion repülőterétől.
A központtól kb. 300 m-re található. A homokos
tengerparttól egy út választja el.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem és bár várja a vendégeket. A szálloda
saját medencével nem rendelkezik, a vendégek a
szomszédos Armava Hotel medencéjét használhatják térítés ellenében. A napágyak és napernyők
a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. Térítés ellenében: orvosi ellátás.
SZOBÁK: A szállodának összesen 76 szobája van,
melyek egy háromemeletes főépületben helyezkednek el. A szállodában standard hegyre/tájra
és tengerre néző szobák foglalhatók. A legtöbb
szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard
szobák felszereltsége: központi légkondicionáló,
televízió, telefon, széf (térítés ellenében), minihűtő
(térítés ellenében), wireless internetezési lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC található.
ELLÁTÁS: Félpanzió: a szálloda félpanziós ellátása magába foglalja a reggelit és a vacsorát.
Az italok térítés ellenében fogyaszthatók.
All inclusive ellátás, mely 07:30-23:00 óra között
vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat
tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben, délután
snackek, délutáni sütemény. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: vízi sportok a tengerparton.
GYERMEKEKNEK: Rácsos kiságy igényelhető.

Evelyn
Beach
Hersonissos

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• félpanzió
• all inclusive
• központban

A szállodát egyszerűbb szolgáltatásai miatt
fiataloknak, a nyüzsgést kedvelő utasoknak
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Hersonissos

Görögország - Kréta

Heronissos
Hotel

FEKVÉSE: A szálloda kb. 25 km-re található
Heraklion repülőterétől, Hersonissos nyüzsgő
központjától kb. 300 m-re fekszik, kb. 100 m-re
a homokos-kavicsos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2010-ben részben
felújított szállodában központi étterem, bárok
(snack bár, medence bár) várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medence. A medencénél a napernyők és a napágyak térítésmentesen, míg a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról esti show
műsorok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen.
Térítés ellenében: internetsarok, szobaszerviz,
üzletek, mosoda, orvosi ellátás.
SZOBÁK: A szállodának összesen 190 szobája van. A szállodában standard szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége:
légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítés
ellenében), minihűtő (térítés ellenében). A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-23:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben, délután
snack, fagylalt (meghatározott időpontokban).
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetők igénybe: biliárd, folklór est.
GYERMEKEKNEK: Rácsos kiságy igényelhető.
Figyelem! Egyes szolgáltatások a szomszédos
Hersonissos Palace Hotelben érhetőek el.

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• központban

A szállodát elhelyezkedése miatt elsősorban
fiataloknak illetve a nyüzsgést kedvelő
utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A Hersonissos városában található
szálloda kb. 26 km-re helyezkedik el Heraklion repülőterétől, Hersonissos központja kb. 1,5 km-re
található. A szálloda a tengerparttól kb. 400 méterre helyezkedik el. A vízben kövek előfordulhatnak, ezért fürdőcipő viselését javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, lobby és medence/snack bár várja
a vendégeket. A kertben tengervizes szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák.
A medencénél a napernyők, napágyak térítésmentesen állnak rendelkezésre, a tengerparton térítés
ellenében vehetők igénybe. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés
ellenében: internet sarok, orvosi ellátás, üzletek,
konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodának összesen 300 szobája van, melyek több épületben helyezkednek
el. Standard és junior suite szobák foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló,
televízió, telefon, széf (térítés ellenében), minihűtő
(térítés ellenében). A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található. A szobák alapterülete
kb. 26 m2.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30- 23:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni
tea, kávé, fagylalt (meghatározott időszakban).
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium italok, valamint a fagylalt térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes sport
és animációs szolgáltatások: fitneszterem, asztalitenisz, darts, teniszpálya, strandröplabda, minifoci.
Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
számítógépes játékok, biliárd, vízi sportok. Alkalmanként tematikus estet szerveznek a szállodában.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs, szépség kezelések,
szauna, törökfürdő, jakuzzi.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
és játszótér várja. Rácsos kiságy és az étteremben
etetőszék igényelhető.

Mediterraneo
Hotel
Hersonissos

illusztráció

♦ Family ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• családbarát

A szállodát elsősorban kisgyerekes
családoknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Hersonissos

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• félpanzió
• all inclusive
• központban

A barátságos szállodát elsősorban
fiataloknak ajánljuk.

illusztráció

Görögország - Kréta

Agrabella
Hotel

FEKVÉSE: A Hersonissos-ban található szálloda kb. 24 km-re helyezkedik el Heraklion
repülőterétől, a szálloda a központtól kb. 200
méterre, a tengerparttól kb. 300 méterre helyezkedik el. A közelben számos vásárlási és
szórakozási lehetőség áll az utasok rendelkezésére. A vízben kövek előfordulhatnak, ezért
fürdőcipő viselését javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem és snack/medence bár várják a
vendégeket. A kertben szabadtéri medence,
gyermekpancsoló. A medencénél a napernyők, napágyak térítésmentesen állnak rendelkezésre, a tengerparton térítés ellenében
vehetőek igénybe. Térítés ellenében internetsarok, wireless internetezési lehetőség, üzletek, széf a recepción, orvosi ügyelet.
SZOBÁK: A szállodának összesen 120 szobája van melyek főépületben és melléképületben helyezkednek el. Standard, luxury, és
superior szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard
szobák alapterülete kb. 17-22 m2, felszereltségük:
egyénileg szabályozható légkondicionáló (térítés
ellenében), telefon, hűtő (térítés ellenében kérhető). A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC található. A luxury szobák alapterülete kb. 20-40 m2,
felszereltségük megegyezik a standard szobáéval,
légkondicionáló és hűtő térítésmentesen biztosított, a fürdőszobában kád található. A superior
szobák alapterülete kb. 14-22 m2, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval, légkondicionáló és hűtő térítésmentesen biztosított.
A superior szobák alapterülete kb. 17-22 m2, felszereltségük megegyezik a luxury szobáéval, légkondicionáló és hűtő térítésmentesen biztosított,
a fürdőszobában kád található.
ELLÁTÁS: Félpanzió: a szálloda félpanziós ellátása magába foglalja a reggelit és a vacsorát.
Az italok térítés ellenében fogyaszthatóak.
All inclusive ellátás, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók.
Az import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium italok, kávé, fagylalt térítés ellenében állnak
rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: biliárd, számítógépes
játékok, vízi sportok a tengerparton.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló, játszótér várja. Rácsos kiságy és az étteremben
etetőszék igényelhető.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A Hersonissos városában található
szálloda kb. 27 km-re található Heraklion repülőterétől, míg a központtól kb. 200 m-re. A homokos/
kavicsos tengerparttól kb. 300 méterre fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2012-ben felújított
szállodában központi étterem, snack/medence
bár várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence. A medencénél a napernyők és a napágyak
térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében
állnak rendelkezésre. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban. Térítés ellenében: széf, internet
sarok, orvosi ellátás.
SZOBÁK: A szállodának összesen 89 szobája
van, melyek egy 3 emeletes épületben találhatók.
A szállodában standard szoba foglalható. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló (térítés
ellenében), televízió, telefon, wireless internetezési
lehetőség, hűtő (térítés ellenében). A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC található.
ELLÁTÁS: Félpanziós ellátás, mely magába foglalja a reggelit és a vacsorát, az italok fogyasztása
térítés ellenében áll a vendégek rendelkezésére.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: biliárd.
GYERMEKEKNEK: A gyermekek számára rácsos kiságy igényelhető.

Central Hersonissos
Hotel
Hersonissos

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• félpanzió
• központban

A központhoz közel lévő szállodát
elsősorban fiataloknak, nyüzsgést kedvelő
utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Stalis

♦ Relax ♦

Görögország - Kréta

Christiana
Beach

FEKVÉSE: A szálloda Stalis településen található, kb. 30 km-re Heraklion repülőterétől,
Malia városától kb. 1,5 km-re. A hotel közvetlenül a homokos/kavicsos tengerparton fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában
központi étterem, medence/snack bár várja
a vendégeket. A kertben szabadtéri medence található. A medencénél a napernyők és
a napágyak térítésmentesen, míg a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. Strandtörölközők letét ellenében igényelhetők. Térítés ellenében: széf, orvosi ellátás,
wireless internetezési lehetőség.
SZOBÁK: A szállodának összesen 74 szobája van. A legtöbb szobához erkély vagy terasz
tartozik. A szállodában standard szoba foglalható. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló (térítés ellenében), internetezési
lehetőség, televízió, telefon, minihűtő (térítés
ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC
található.
ELLÁTÁS: Félpanzió: a szálloda félpanziós
ellátása magába foglalja a reggelit és a vacsorát.
Az italok térítés ellenében fogyaszthatók.
GYERMEKEKNEK: A gyermekek számára rácsos kiságy igényelhető.

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• félpanzió
• közvetlen part

A szállodát elsősorban a nyugodt pihenésre
vágyóknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda kb. 25 km-re található
Heraklion repülőterétől, Hersonissos város központjától kb. 300 m-re fekszik, a homokos-kavicsos
tengerparttól kb. 50 m-re található.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2009-ben felújított
szállodában központi étterem, bár várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence. A medencénél a napernyők és a napágyak térítésmentesen, míg a tengerparton térítés ellenében állnak
rendelkezésre. Wireless internetezési lehetőség a
lobbyban. Térítés ellenében: széf, pénzváltási lehetőség, orvosi ellátás, autóbérlés.
SZOBÁK: A szállodának összesen 67 szobája van,
melyek egy háromemeletes épületben helyezkednek el. A szállodában standard és superior szobák
foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély vagy
terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége:
légkondicionáló (térítés ellenében), televízió, telefon, minihűtő (térítés ellenében), wireless internetezési lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található.
A superior szobák felújított szobák, a minihűtő térítésmentesen használható, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Félpanziós ellátás, mely tartalmazza a
reggelit és a vacsorát, az italok térítés ellenében
vehetőek igénybe.
GYERMEKEKNEK: Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető.

Mari
Kristin
Hersonissos

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• félpanzió
• központban

Elhelyezkedése miatt a szállodát elsősorban
fiataloknak illetve a nyüzsgést kedvelő
utasaink figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Analipsis

♦ Young ♦

Görögország - Kréta

Venus Mare
Apartments

FEKVÉSE: Az Analipsis-ben fekvő apartman
komplexum kb. 20 km-re található Heraklion
repülőterétől, Hersonissos központja kb. 5
km-re fekszik. A komplexum a tengerparttól
kb. 200 méterre helyezkedik el. A vízben kövek, sziklák előfordulhatnak, ezért fürdőcipő
viselését javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2003-ban felújított
családias hangulatú apartman területén recepció, TV szoba várja a vendégeket. A kertben
szabadtéri medence. A medencénél a napernyők és a napágyak térítésmentesen állnak rendelkezésre, a tengerparton térítés ellenében
vehetők igénybe. Mosógép használat (mosószer nélkül) biztosított az apartman vendégei
számára. Térítés ellenében internetsarok.
SZOBÁK: A modern stílusban berendezett
studiókban 3 ágy, telefon, széf (térítés ellenében), TV, légkondicionáló, a konyhasarokban
2 főzőlap, hűtő, vízforraló, toast sütő található. A fürdőszobában zuhanyzó, WC található.
Az apartmanokban szófaágy, szeparált háló,
telefon, széf (térítés ellenében), légkondicionáló,
kád/zuhanyzó, WC található. A konyhasarokban
2 főzőlap, hűtő, vízforraló, toast sütő található.
A studió vagy apartman szobákhoz erkély, vagy
terasz tartozik.
ELLÁTÁS: Önellátás. Előzetes foglalás esetén,
térítés ellenében kontinentális reggeli foglalható.
GYERMEKEKNEK: Rácsos kiságy igényelhető.

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• önellátás

Az apartman komplexumot elsősorban
fiataloknak, családosoknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Általános információ Rodoszról
A hagyomány szerint Rodosz iemeledett a tengerből, és annyira megtetszett Apolló istenne, hogy ezután elárasztotta áldásával a szigetet. Rodosz az utóbbi időben a turistá özedvelt üdülőhelyévé vált. A sziget az Égei-tengeren feszi, a Dódeanészosz-szigetcsoport
legnagyobb szigete. Egy évben a napsütéses napo száma 300 örüli, így az év miden időszaában ideális nyaralóhely. Kiváló választás a sportolni vágyó utasainna is, a sziget nyugati oldala ugyanis igazi szörfparadicsomna számít. Keleti partján gyaorlatilag folyamatos
a homoos strando sora.

Sun & Fun ügyeleti telefonszám (csak sürgős esetben
hívható, munkaidőn kívül): 0036 70 329 5102

RODOSZ

RODOSZ

IA
IX

RODOSZ ALAPTERÜLETE: 1398 km2
LAKOSSÁGA: kb. 114.334 fő
FŐVÁROSA: Rodosz város
HIVATALOS NYELV: görög. Természetesen angolul és németül
is beszélnek a turista övezetekben.
IDŐELTOLÓDÁS: +1óra
HIVATALOS FIZETŐESZKÖZ: Euró
ÉGHAJLAT, JELLEMZŐ KLÍMA: Rodoszt a napfény szigetének
nevezik, nem véletlenül, Görögország legmelegebb éghajlatú
szigete. A nyár forró és száraz, a csapadék nagy része decembertől áprilisig hullik.
OLTÁSOK: nem szükséges védőoltás.
BEUTAZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK
MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ UTASOK RÉSZÉRE:
Görögország 1981-ben csatlakozott az Európai Unióhoz és 1985
óta schengeni ország, így az érvényes útlevél mellett akár az új
típusú kártyás személyi igazolvánnyal is utazhatunk Rodoszra.
HÍVÁSOK INDÍTÁSA:
Magyarország hívószáma Görögországból: 00 36 ...
Görögország hívószáma Magyarországról: 00 30 ...

KOSKINOU

IALYSSOS
KALITHEA

FALIRAKI

KOLYMBIA

Görög Nagyövetség Magyarországon:
1063 Budapest, Szegfű u.3.
Telefon: 413-2600, 413-2610 Fax: 342-1934
E-mail: greekemb@axelero.hu

Magyar Nagyövetség Görögországban:

38, Vasileos Konstantinou Avenue 116 35 Athens
Tel: (00 30)-(210)-72-56-800 • ügyelet: (00 30)-(694)-860-1793
Fax: (00 30)-(210) 72-56-840 • e-mail: mission.ath@mfa.gov.hu
titkarsag.ath@mfa.gov.hu

Információ az üdülőhelyeről
illusztráció

RODOSZ VÁROS A főváros az egyik legkiemelkedőbb úti célpont, az
UNESCO világörökség része. A repülőtértől kb. 16 km-re fekszik. Gazdag
történelmi múlttal rendelkezik, ami minden épületen és utcán visszaköszön. A középkori fallal körülvett óváros kis utcácskáiban hangulatos éttermek, üzletek, tavernák, kávézók sora várja az arra járókat. A kikötőből naponta 2 katamarán indul a törökországi Marmarisba (útlevél szükséges!).
FALIRAKI Rodosztól kb. 15 km-re fekszik. Homokos, lassan mélyülő
tengerparttal rendelkezik, ezért a gyermekes családoknak is az egyik
kedvelt üdülőhelye. Rengeteg bár, étterem, üzlet és diszkó várja a szórakozni, kikapcsolódni vágyókat. A sziget waterparkja és egy vidámpark is itt található.
IALYSSOS Rodosz óvárosától kb. 7 km-re, a sziget északkeleti részén
fekszik. Hosszan elnyúló strandja kavicsos, és elsősorban szörfözést
kedvelők szívesen látogatott területe. Az üdülőhely gyors ütemű fejlődését elsősorban Rodosz város és a repülőtér közelségének köszönheti. A görög tavernákkal, eredeti görög konyhát kínáló éttermekkel
tűzdelt helység élmény minden idelátogató számára.
KALITHEA Rodosz városától kb. 13 km-re, egy kis domboldalban
található a Falirakihoz közel eső település. Központjában éttermek,
üzletek, bárok várják az idelátogatókat. Eredeti, hamisítatlan görög
falu. Az alant elterülő öböl kristálytiszta vize ideális búvárkodáshoz,

sznorkelezéshez. Kalithea egykoron a gyógyforrásairól volt közismert,
ám mára a régi gyógyfürdők maradványainál búvárközpont található.
KOLYMBIA Rodosz óvárosától kb. 23 km-re fekvő tengerparti település.
Strandja homokos, kavicsos, mely két csodálatosan szép öböl mentén
található. A tengerbe nyúló sziklák, a festői környezet miatt ez a régió
a sziget egyik legszebb részének számít. A hangulatos kávézókhoz és
tavernákhoz egy közel 3 km-es eukaliptusz fasor vezet. Lindos város kb.
28 km-re fekszik, ahova menetrend-szerinti buszokkal lehet eljutni.
IXIA Rodosz óvárosától kb. 4 km-re található település. Gyors ütemben fejlődő üdülőhely, hosszú, kavicsos partszakasszal. Az állandóan
fúvó kellemes szél miatt a legforróbb nyári napok is elviselhetővé válnak. Tengerpartján számos sportolási lehetőséggel találkozhatunk, de
főként a szörfösök kedvelik, bizonyára a szél miatt. A megannyi bár,
mulató, diszkó, étterem, taverna, kávézó szinte elborítják ezt a partszakaszt, mely igyekszik főként a fiatalok igényeit kielégíteni.
PARADISSI Közvetlen a repülőtér mellett található igazi görög falvacska,
Rodosz városától 15 km-re. Egyszerű, keskeny kis főutcáján, boltok, üzletek,
hangulatos kávézók, bárok és valódi görög tavernák találhatók. A falvacska tulajdonképpen a reptér közelségének köszönheti létét, mivel a helyi
lakosság jelentős része a munkahely reményében költözött ide. A gépek
hajtóműveinek zaja a reptér közelsége miatt esetlegesen zavaró lehet.
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Rodosz városnézés (félnapos)

Félnapos városnéző kirándulásunkat már a transzferbuszon
megkezdjük, amikor is a busz végigvisz bennünket Rodosz
gyönyörű tengerparti útján. Rövid transzferút után megérkezünk a program első helyszínére, Apollón antik kori olimpiai
stadionjához, ahol egy vezetett túra során megismerkedhetünk a varázslatos romok történetével. Rövid szabadidő és
fotószünet után folytatjuk utunkat az óváros felé. Elsétálunk
a történelmi városfal mellett, majd az Amboise Kapuján áthaladva megérkezünk Rodosz városba. Idegenvezetőnk segítségével megtekinthetjük és megismerhetjük történelmét
a Lovagok Palotájának, a Lovagok Utcájának és az Archeológiai Múzeumnak is. Ezután szabadidő következik, ami alatt
barangolhatunk a hangulatos kis sikátorokban, kedvünkre
vásárolhatunk a szuvenír boltokban vagy akár beülhetünk
egy könnyű ebédre az egyik tavernába, de érdemes kipróbálni a méltán híres görög fagylaltot is. Mindemellett rengeteg fotótémát is találhatunk. A program a szállodába történő
transzferrel zárul.

Sziget-túra (egész napos)
Az egész napos túra a sziget nyugati oldalán indul, ahol
első állomásunk Filerimos lesz. A városkában kb. 1 órás
idegenvezetés keretében barangolhatunk a hangulatos
utcákon, gyönyörű tájakkal színezve, valamint betekintést nyerhetünk a monostor életébe is. Ezután utunkat
a lenyűgöző tengerparti úton folytatjuk Embona városáig, ahol egy helyi tavernában egy ebéd (a program az
ebédet tartalmazza) keretében betekintést nyerhetünk
a híres görög konyha világába és átérezhetjük az igazi
görög vendégszeretetet. Rövid szabadidő után továbbindulunk Sianna hegyi falucskájába, ahol egy rövid fotószünet keretében lehetőségünk nyílik egy kis sétára a
falu hangulatos templomokkal övezett utcáin, valamint
lenyűgöző panorámaképeket készíthetünk a környékről.
Következő állomásunkon Monolithos-on megcsodáljuk
a várat. Ezután hazaútunk során áthaladunk Apollakia
és Vati városkáján is.
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Lindosz (félnapos)
Lindosz a sziget három antik városának egyik legszebbike. A túra
során barangolunk a városka macskaköves utcáin, megtekintjük
mozaikos udvarait, valamint tipikus fehér házikóit, miközben átérezhetjük a máig jelen lévő középkor hangulatát. Ezután felmegyünk Athéna istennő templomához, a hegyfok tetején található
Akropoliszhoz, ahol rövid sétát teszünk az ókori oszlopsorok és
a Via Sacra maradványai között. Lenyűgöző panoráma nyílik innen
a városra és az öbölre. Innen láthatjuk, a gyakran Rodosz egyik jelképeként emlegetett szív alakú öblöcskét is. Hazafelé meglátogatunk egy jellegzetes helyi kerámia műhelyt is, ahol a gyártási technikák megismerése után rövid vásárlásra is lehetőségünk nyílik.
Figyelem! Az Akropoliszra hosszú lépcsősoron lehet feljutni,
ezért a túra nem ajánlott mozgásszervi problémákkal küzdő
utasainknak! Felár ellenében azonban feljuthatunk szamárháton is! A túra során kényelmes cipő viselését javasoljuk.

Symi és Panormitis hajóirándulás
(egész napos)
A túra reggel indul Rodosz központi kereskedelmi kikötőjéből,
ahová transzferbuszokon utazunk. Innen kihajózunk Symi szigetére, ahol egy rövid idegenvezetés után egy hosszabb szabadprogram keretében barangolhatjuk be a kis szigetecskét. A koradélutáni órákban áthajózunk Panormitis szigetére, ahol meglátogatjuk a
méltán híres kolostort. A program végén visszahajózunk Rodosz
szigetére. A program általában reggel 8:00 körül indul és délután
18:00 körül ér véget. A programváltozás jogát a szervező, illetve
a hajótársaságok fenntartják maguknak, így előfordulhat, hogy a
két szigetet fordított sorrendben látogatjuk meg.

Marmaris – Töröország (egész napos)
A reggeli órákban kb. egy óra, tíz perces hajóút után érkezünk
Törökországba, Marmarisba. Itt az útlevél ellenőrzés után transzferbuszokkal utazunk egy kellemes étterembe, ahonnan lenyűgöző panoráma nyílik Marmaris városára. Itt lehetőségünk van egy
könnyű reggeli elfogyasztására. Ezután utunkat egy aranyműves
üzemben folytatjuk, ahol betekintést nyerhetünk a gyártás folyamatába és vásárolhatunk is. Innen buszokkal utazunk tovább egy
tipikus török bazárba, ahol szabadidő keretében lehetőségünk
nyílik vásárlásra, bebarangolhatjuk a nagy piacot, ahol átérezhetjük az igazi pezsgő török életérzést. A program után visszaérkezés
Rodosz szigetére. Az út általában reggel 8 körül indul és este 18.00
óra körül ér véget.
Figyelem! A túrára érvényes útlevél szükséges! Magyar állampolgárok részére Törökország vízummentes ország!

Általános információ a irándulásoról
A fakultatív programokat görögországi partnerünk szervezi és bonyolítja, őket illeti minden felelősség, a Sun & Fun Holidays csupán közvetítői
szerepet vállal a kirándulásokkal kapcsolatban. A iránduláso atuális programjáról, a irándulásoon való részvétel feltételeiről, valamint az
áraról a helyszínre érezésor helyi épviselőn ad tájéoztatást.
Magyar nyelvű idegenvezetést a irándulásoon csa megfelelő létszámú jelentező esetében tudun biztosítani. A minimum létszám irándulásonént változi, erről minden esetben helyi épviselőn a helyszínen ad tájéoztatást. A gyaorlat szerint az indulás előtti napon lemondott
utazáso esetében csa orvosi igazolás bemutatásával igényelhető visszatérítés a befizetett részvételi díjból. Kérjü, tájéozódjana a programo lemondási feltételeine részleteiről helyi épviselőnnél. Felhívju edves utasain figyelmét, hogy a irándulásoal apcsolatos panaszoat izárólag a helyszínen, épviselőinel tudjá intézni.
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FEKVÉSE: A szálloda Kalithea településen található, kb. 20 km-re a repülőtértől, kb. 6 km-re
Rodosz város központjától, közvetlenül a tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A nagy területen fekvő szállodában központi étterem, tengerparti
étterem, a’la carte éttermek (kínai, görög - előzetes foglalás szükséges), bárok (központi bár,
tengerparti bár, „stage” bár) várják a vendégeket. A kertben tengervizes és édesvizes szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák.
A napernyők, napágyak a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre,
a strandtörölközők letét ellenében vehetők igénybe. A szórakozásról animációs programok, esti
show műsorok gondoskodnak. Térítés ellenében:
szobaszerviz, pénzváltó, mosoda, autóbérlés, internet sarok, wireless internetezési lehetőség, orvosi ellátás, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 200 szobával rendelkezik.
Standard, apartman, és családi szobák foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, széf (térítés ellenében), televízió, telefon, minihűtő/minibár (térítés
ellenében). A fürdőszobában kád, WC, hajszárító
található. A családi szobák felszereltsége megegyezik a standard szobákéval, egylégterűek,
alapterületük kb. 39 m2.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00- 24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni
snack, fagylalt (gyermekeknek meghatározott időszakban). A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok, néhány import
ital térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium
italok, valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre. A központi bárban 24:00-01:00 óra között a fogyasztás
térítés ellenében lehetséges.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, asztalitenisz, darts, minigolf, strandröplabda, vízi aerobik, foci, vízilabda,
animációs programok, esti show műsorok. Térítés
ellenében igénybe vehető szolgáltatások: teniszpálya világítás, teniszoktatás, fitneszterem, biliárd,
vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint szauna, törökfürdő, jakuzzi, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence, miniklub, minidiszkó, vízi csúszda, játszótér és
gyermekmenü várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető.

Aldemar
Paradise Village
Kalithea

illusztráció

♦ Relax ♦

♦ Family ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• csúszdák

A szállodát sokszínű szolgáltatásai miatt
elsősorban családoknak, valamint az
igazi kikapcsolódásra, pihenésre vágyó
utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Kalithea

♦ Relax ♦

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• közvetlen part
• all inclusive
• csúszda

A szállodát sokszínű szolgáltatásai miatt
elsősorban családoknak, valamint az
igazi kikapcsolódásra, pihenésre vágyó
utasainknak ajánljuk.
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Aldemar
Amilia Mare

FEKVÉSE: A szálloda Kalithea településen található, kb. 20 km-re a repülőtértől, kb.
6 km-re Rodosz város központjától, közvetlenül a tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A nagy területen
fekvő szállodában központi étterem, tengerparti étterem, a’la carte éttermek (francia, olasz
- előzetes foglalás szükséges), bárok (központi
bár, koktél bár, tengerparti bár, „stage” bár,
medence bár, éjjeli bár) várják a vendégeket.
A kertben tengervizes és édesvizes szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszda.
A napernyők, napágyak, strandtörölközők a
medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs programok, esti show műsorok gondoskodnak. Térítés ellenében szobaszerviz,
pénzváltó, mosoda, autóbérlés, internet sarok,
wireless internetezési lehetőség, orvosi ellátás,
üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 615 szobával rendelkezik. Standard és családi szobák foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, széf (térítés ellenében), televízió, telefon, minihűtő/minibár (térítés
ellenében). A fürdőszobában kád, WC, hajszárító
található. A családi szobák felszereltsége megegyezik a standard szobákéval, egylégterűek, de
tolóajtóval elválaszthatók. Foglalható még közvetlen medencekapcsolatos családi szoba, mely felszereltsége megegyezik a családi szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni snack, fagylalt (meghatározott időszakban).
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, néhány import ital térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium italok, valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés
ellenében állnak rendelkezésre. A bárokban 24:00
óra után a fogyasztás térítés ellenében lehetséges.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, asztalitenisz, darts, minigolf, strandröplabda, vízi aerobik, foci, vízilabda,
animációs programok, esti show műsorok. Térítés
ellenében igénybe vehető szolgáltatások: teniszpálya világítás, teniszoktatás, fitneszterem, biliárd,
vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint szauna, törökfürdő, jakuzzi, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence, miniklub, minidiszkó, vízi csúszda, játszótér és
gyermekmenü várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda Kalithea településen található, kb. 20 km-re a repülőtértől, kb. 6 km-re
Rodosz város központjától, közvetlenül a tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, snack étterem, a’la carte étterem
(olasz), bárok (lounge bár, medence bár) várják a
vendégeket. A kertben egy szabadtéri tengervizes
medence és két édesvizes medence, gyermekmedence. A napernyők, napágyak és a strandtörölközők térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs programok, esti show műsorok
gondoskodnak. Térítés ellenében: üzletek, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda összesen 209 szobával
rendelkezik. A hotelben standard, superior, junior
suite és villa junior suite típusú szobák foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló
(meghatározott időszakokban működik), széf, televízió, telefon, minihűtő (egy üveg víz érkezéskor
bekészítve), internetkapcsolat (térítés ellenében),
tea- és kávékészítési lehetőség. A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, köntös, papucs található.
A superior szobák tengerre néznek, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A villa junior suite szobák saját medencével rendelkeznek.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd és vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délelőtti és délutáni snack, fagylalt (meghatározott
időszakban), éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok
térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium italok, valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés
ellenében állnak rendelkezésre. A kinntartózkodás
alatt két alkalommal térítésmentesen lehet étkezni
az a’la carte étteremben (előzetes foglalás szükséges).
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetők igénybe: fitneszterem, teniszpálya, focipálya, kosárlabdapálya, röplabdapálya,
aerobik, animációs programok, esti show műsorok.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint SPA központ, belső medence,
szauna, gőzfürdő, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló,
játszótér, minidiszkó várja.

Kresten Royal
Villas & Spa
Kalithea

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• közvetlen part
• all inclusive

A magas minőségű szállodát elsősorban
az igazi kikapcsolódásra, pihenésre vágyó
utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Kalithea

♦ Relax ♦

Görögország - Rodosz

Kresten
Palace

FEKVÉSE: A szálloda Kalithea településen
található, kb. 20 km-re a repülőtértől, kb. 6
km-re Rodosz város központjától, közvetlenül
a tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2009-ben felújított szállodában központi étterem, taverna,
bárok (medence bár, „Cocktail” bár) várják a
vendégeket. A kertben szabadtéri medence,
gyermekpancsoló. A napernyők, napágyak a
medencénél térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs programok,
esti show műsorok gondoskodnak. Térítés ellenében: internetezési lehetőség, pénzváltó, autóbérlés, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 285 szobával rendelkezik. A hotelben standard és családi szobák
foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy
terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), széf (térítés ellenében), televízió, telefon, minihűtő. A fürdőszobában kád/
zuhanyzó, WC, hajszárító található.
ELLÁTÁS: Félpanzió: a szálloda félpanziós
ellátása magába foglalja a reggelit és a vacsorát.
Az italok térítés ellenében fogyaszthatók.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetők igénybe: teniszpálya, asztalitenisz, minigolf, strandröplabda, játékterem, animációs programok, esti show műsorok.
WELLNESS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében állnak
rendelkezésre: szauna, gőzfürdő, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló
és játszótér várja.

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• félpanzió
• közvetlen part

A szállodát elsősorban igazi kikapcsolódásra,
pihenésre vágyó utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda Faliraki és Rodosz városa
között fekszik, kb. 15 km-re a repülőtértől, kb.
9 km-re Rodosz város központjától, kb. 250 m-re
a privát homokos-kavicsos tengerparttól. A tengerpartot egy sétányon át lehet megközelíteni.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2010-ben épült szállodában központi étterem, a’la carte étterem, bárok (központi bár, panoráma bár, tengerparti bár,
medence bár) várják a vendégeket. A kertben
szabadtéri medence, gyermekmedence. A napernyők, napágyak és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs programok,
esti show műsorok gondoskodnak. A lobbyban és
a közös helyiségekben térítésmentesen wireless
internetezési lehetőség. Térítés ellenében: szobaszerviz, konferenciaterem, üzletek, mosoda, fodrászat, pénzváltás, orvosi ügyelet, csomagszoba,
autóbérlés.
SZOBÁK: A szálloda összesen 386 szobával rendelkezik, melyek több épületben helyezkednek el.
Superior és family suite szobatípusok foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A superior szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, széf (térítésmentesen),
televízió, telefon, minibár (feltöltés térítés ellenében), tea- és kávékészítési lehetőség, wireless
internet hozzáférés (térítésmentesen), kábeles
internet hozzáférés (térítésmentesen). A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító, köntös,
papucs található. A superior szobák alapterülete
kb. 30-33 m2. A family suite szobák felszereltsége
megegyezik a superior szobákéval, alapterületük
kb. 46 m2. Mozgáskorlátozottak számára speciálisan kialakított szoba igényelhető.
ELLÁTÁS: Félpanziós ellátás, mely az alábbi
szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli és vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
az italok térítés ellenében fogyaszthatók.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, teniszpálya, kosárlabdapálya, strandfoci, minigolf, strandröplabda, esti
show műsorok. Térítés ellenében igénybe vehető
szolgáltatások: motorizált vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, jakuzzi. Térítés ellenében a vendégek
rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint SPA központ, szépségszalon, szauna, törökfürdő, különböző testkezelések.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, játszótér, táblajátékok várják. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.
Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy a
szálloda politika alapján egyes szobatípusok
nem fogadnak 16 éven aluli gyermeket valamint
bizonyos területek nem nyitottak számukra.

La Marquise Luxury
Resort Complex
Falirai-Kosinou

illusztráció

♦ Prestige ♦

♦ Relax ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• félpanzió

A jó minőségű, gyönyörű környezetben
fekvő szállodát az igazi kikapcsolódásra,
pihenésre vágyóknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
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Kalithea

♦ Relax ♦

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• közvetlen part
• félpanzió

A jó minőségű, gyönyörű környezetben
fekvő szállodát családoknak és az igazi
kikapcsolódásra vágyóknak ajánljuk.

Görögország - Rodosz

Rodos
Palladium

FEKVÉSE: A szálloda Faliraki és Rodosz városa között fekszik, kb. 15 km-re a repülőtértől,
kb. 8 km-re Rodosz város központjától, közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte étterem (mediterrán),
bárok (központi bár, piano bár, tengerparti bár,
medence bár) várja a vendégeket. A kertben
szabadtéri medence, gyermekmedence. A napernyők, napágyak és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak
rendelkezésre. A szórakozásról soft animációs
programok gondoskodnak. A lobbyban térítésmentesen wireless internetezési lehetőség.
Térítés ellenében: konferenciaterem, üzletek,
mosoda, fodrászat, internet kávézó, pénzváltás,
orvosi ügyelet.
SZOBÁK: A szálloda összesen 377 szobával
rendelkezik, melyek egy hatemeletes főépületben és több melléképületben helyezkednek el. Standard, superior, junior suite, családi
szobák és superior családi szobák foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége: egyénileg
szabályozható légkondicionáló, széf (térítésmentesen), televízió, telefon, minibár (feltöltés térítés
ellenében), wireless internetezési lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard szobák
hegyre vagy tengerre néznek, alapterületük kb. 27
m2. A superior szobák a főépületben találhatók,
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval, további felszereltség: wireless internetezési
lehetőség (térítésmentesen), tea- és kávékészítési
lehetőség, a fürdőszobában köntös és papucs, érkezéskor egy üveg helyi bor, egy üveg ásványvíz
és gyümölcskosár. A junior suite szobák kétszobásak, felszereltségük megegyezik a superior szobákéval, alapterületük kb. 44 m2. A családi szobák
közel helyezkednek el a tengerparthoz, tengerre
vagy oldalról tengerre néznek. Felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval, további felszereltség tea- és kávékészítési lehetőség. Alapterületük kb. 35 m2. A superior családi szobák
alapterülete kb. 40 m2, közel helyezkednek el
a tengerparthoz, felszereltségük megegyezik a
családi szobákéval.
ELLÁTÁS: Félpanziós ellátás, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli és vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, az
italok térítés ellenében fogyaszthatóak.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, teniszpálya, kosárlabdapálya,
röplabdapálya, minigolf, asztalitenisz, strandröplabda, boccia, aerobik, vízi aerobik, soft animációs
programok.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: fűtött
belső medence, jakuzzi. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness
és szépségszolgáltatások, SPA központ, szauna,
gőzfürdő, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub várja.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda Ialysoss településen található, kb. 6 km-re a repülőtértől, kb. 8 km-re Rodosz
város központjától, közvetlenül a tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte étterem (térítés ellenében,
előzetes foglalás szükséges), bárok (központi bár,
medence bár) várják a vendégeket. A kertben
szabadtéri medencék, gyermekmedence. A napernyők, napágyak a medencénél térítésmentesen
állnak rendelkezésre, strandtörölközőt térítés ellenében biztosít a szálloda. A szórakozásról animációs programok, esti show műsorok gondoskodnak. Térítés ellenében csomagszoba, szobaszerviz,
pénzváltó, mosoda, fodrászat, autóbérlés, internet sarok, wireless internetezési lehetőség, orvosi
ellátás, üzletek.
SZOBÁK: A két, felújított épületből álló szállodában standard szoba, superior szoba, családi szoba,
studió és apartmanszoba foglalható. A legtöbb
szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard
szobák felszereltsége: központilag szabályozott
légkondicionáló (júniustól szeptemberig), széf
(térítés ellenében), televízió, telefon, internet elérhetőség (térítés ellenében), minihűtő. A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található.
A standard szobák kertre vagy tájra néznek, alapterületük kb. 23 m2. A superior szobák alapterülete
kb. 23 m2, felszereltségük: központilag szabályozott légkondicionáló (júniustól szeptemberig), széf
(térítés ellenében), televízió, telefon, wireless elérhetőség (térítésmentesen), tea- és kávékészítési
lehetőség, minihűtő. A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító, köntös, papucs található.
A családi szobák alapterülete kb. 25 m2, maximum
4 fő elhelyezésére alkalmasak, három normál ágy
és egy kempingágy található bennük. A felszereltségük megegyezik a standard szobákéval, kertre
vagy tájra néznek. A studió szobák alapterülete kb.
23-25 m2, felszereltségük: központilag szabályozott
légkondicionáló (júniustól szeptemberig), televízió,
telefon, internet elérhetőség (térítés ellenében),
széf (térítés ellenében), konyhasarok főzőegységgel, mikrohullámú sütő, étkező asztal székekkel,
minihűtő, kávéfőző, robotgép, toastsütő, vízforraló. A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító,
található. Az apartmanszobák alapterülete kb. 3845 m2, kétszobásak, egy hálószobával és egy nappalival rendelkeznek, felszereltségük megegyezik
a studió szobákéval.
ELLÁTÁS: Önellátás, reggelis és félpanziós ellátás foglalható. A reggelis ellátás magában foglalja
a reggelit svédasztalos rendszerben. A félpanziós
ellátás magában foglalja a reggelit és a vacsorát
svédasztalos rendszerben, az alkoholos és alkoholmentes italok térítés ellenében fogyaszthatók.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges és térítés ellenében vehetők igénybe: strandröplabda, minigolf,
foci, vízi aerobik, vízi sportok a tengerparton, esti
show műsorok.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző fitnesz szolgáltatások.
GYERMEKEKNEK:
A kicsiket gyermekmedence, miniklub, minidiszkó,
játszószoba, játszótér és gyermekmenü várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető.
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Sun Beach
Resort
Ialyssos

illusztráció

♦ Family ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• közvetlen part
• önellátás
• reggeli
• félpanzió

A szállodát magas színvonalú
gyermekszolgáltatásai miatt elsősorban
családoknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Kolymbia

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive

A változatos szolgáltatással rendelkező
szállodát elsősorban kisgyermekes
családoknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Görögország - Rodosz

Irene
Palace

FEKVÉSE: A szálloda Kolymbia részen található, kb. 25 km-re a repülőtértől valamint Rodosz város központjától és a jól ismert Lindostól, kb. 100 m-re a homokos/aprókavicsos
tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában
központi étterem, bárok (medence/snack bár,
akvárium bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence.
A napernyők, napágyak és strandtörölközők
a medencénél és a tengerparton a vendégek
rendelkezésére állnak. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. Térítés
ellenében: internet sarok, mosoda, fodrászat.
SZOBÁK: A szálloda összesen 247 szobával
rendelkezik, melyek a tengerre, a medencére
vagy a kertre néznek. Standard szobatípusok
foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy
terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, széf, televízió, minihűtő.
A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely az alábbi
szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges illetve térítés
ellenében vehetők igénybe: teniszpálya, strandröplabda, kosárlabda, foci, asztalitenisz, fitneszterem, biliárd, minigolf, vízilabda, vízi sportok a
tengerparton, animációs programok, esti show
műsorok. A szálloda közelében található egy 18
lyukú golfpálya.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint szauna, jakuzzi, fodrászat.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence, miniklub, játszótér és játszóház, miniállatkert,
gokart várja. Gyermekfelügyelet térítés ellenében
igényelhető.

+

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
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FEKVÉSE: A szálloda Kolymbia településen
fekszik nyugodt környezetben, kb. 30 km-re a repülőtértől, kb. 850 m-re a homokos-kavicsos tengerparttól. A tengerpartra ingyenes shuttle busz
közlekedik a szállodától.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014-ben felújított
szállodában központi étterem, bár várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence. A szórakozásról sport és soft animációs programok, esti show
műsorok gondoskodnak. Térítés ellenében: széf,
internetsarok, wireless internetezési lehetőség.
SZOBÁK: A szálloda összesen 175 szobával rendelkezik, melyek egy főépületben és több melléképületben helyezkednek el. Standard és családi
szobatípusok foglalhatók. A legtöbb szobához
erkély vagy terasz tartozik. A standard és családi
szobák felszereltsége: központi légkondicionáló
(meghatározott időszakban működik), televízió,
minihűtő. A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC,
hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely az alábbi
szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a főétteremben svédasztalos rendszerben,
délutáni snack, tea, kávé, sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban). A főétkezéseknél és a bárokban a helyi alkoholos és alkoholmentes italok
térítésmentesen fogyaszthatók.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges vagy térítés
ellenében vehetők igénybe: asztalitenisz, biliárd.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekanimáció,
játszótér és minidiszkó várja.

Golden
Odyssey Hotel
Kolymbia

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive

A szép környezetben fekvő szállodát
elsősorban pároknak, valamint a nyugodt
pihenésre vágyó utasoknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Kolymbia

♦ Relax ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive

A szállodát pároknak és családoknak
egyaránt ajánljuk.

Görögország - Rodosz

Niriides
Beach

FEKVÉSE: A szálloda Kolymbia településen fekszik, kb. 25 km-re a repülőtértől, kb.
200 m-re Kolymbia város központjától, kb.
450 m-re a homokos-kavicsos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, bárok (központi bár, taverna bár,
medence bár, snack bár) várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló. A napernyők és napágyak a medencénél
térítésmentesen állnak rendelkezésre. A lobbyban térítésmentesen wireless internetezési
lehetőség. Térítés ellenében: széf, internetsarok, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda összesen 112 szobával
rendelkezik. Standard és családi szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége:
légkondicionáló (meghatározott időszakban
működik), televízió, minihűtő. A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található.
A családi szobák kétlégterűek, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délutáni kávé és tea, fagylalt (gyermekek részére
meghatározott időszakban). A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok térítésmentesen fogyaszthatók.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz. Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges vagy térítés ellenében
vehetőek igénybe: biliárd, teniszpálya.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló
és játszótér várja.

illusztráció

SUN & FUN besorolás:
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árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

223

FEKVÉSE: A szálloda Ialyssos közelében fekszik,
kb. 4 km-re a repülőtértől, kb. 8 km-re Rodosz város központjától, kb. 700 m-re a homokos-kavicsos
tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A nagy területen fekvő
szállodában központi étterem, a’la carte étterem,
bárok (központi bár, medence/snack bár) várják a
vendégeket. A kertben szabadtéri medencék és
gyermekmedence található. A napernyők és napágyak a medencénél térítésmentesen állnak a vendégek rendelkezésére. A szórakozásról animációs
és sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében: biciklibérlés, széf, internetsarok, üzletek,
internetezési lehetőség a lobbyban.
SZOBÁK: A szállodában standard, studió, családi és apartman szobatípusok foglalhatók, melyek
több épületben helyezkednek el. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 20 m2, felszereltségük: légkondicionáló (térítés ellenében), televízió, minihűtő,
telefon. A fürdőszobában kád, WC található.
A studiók alapterülete kb. 26 m2, felszereltségük:
légkondicionáló, televízió, telefon, konyhasarok.
A fürdőszobában kád, WC és hajszárító található.
A családi szobák mérete kb. 30 m2, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval. Az apartmanok a főépületben találhatók, alapterületük kb.
48 m2, nappalival és hálószobával rendelkeznek,
további felszereltségük megegyezik a studió szobák felszereltségével.
ELLÁTÁS: Reggelis ellátás, mely tartalmazza a
reggelit, az italok térítés ellenében fogyaszthatók.
Félpanziós ellátás, mely az alábbi szolgáltatásokat
tartalmazza: reggeli és vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, az italok térítés
ellenében fogyaszthatók.
All inclusive ellátás, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, kosárlabdapálya, minifoci,
röplabda. Térítés ellenében: biliárd.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
és játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető.

Filerimos
Hotel
Ialyssos

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• reggeli
• félpanzió
• all inclusive

A nagy kertben fekvő szállodát az igazi
kikapcsolódásra, pihenésre vágyóknak
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Theologos

♦ Relax ♦

Görögország - Rodosz

Blue
Horizon

FEKVÉSE: A szálloda Ialyssos településen
fekszik, kb. 7 km-re a repülőtértől, kb. 7 km-re
Rodosz város központjától, közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A nagy területen
fekvő szállodában központi étterem és bár
várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A napernyők, napágyak a medencénél térítésmentesen, míg a
tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft animációs és
sport programok, valamint esti show műsorok
gondoskodnak. Térítés ellenében: szobaszerviz, széf, üzletek, internetsarok, mosoda, fodrászat, wireless internet sarok a lobbyban.
SZOBÁK: A szálloda összesen 222 szobával rendelkezik, melyek egy főépületben és
több melléképületben helyezkednek el. Standard és bungaló szobatípusok foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, széf (térítés ellenében), televízió, telefon,
minihűtő. A fürdőszobában kád, WC, hajszárító.
ELLÁTÁS: Félpanziós ellátás, mely az alábbi
szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli és vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
az italok térítés ellenében fogyaszthatók.
Teljes ellátás, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd és vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, az italok térítés ellenében fogyaszthatók.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges vagy térítés
ellenében állnak rendelkezésre: teniszpálya, asztalitenisz, kosárlabdapálya, darts, vízilabda, strandröplabda, vízi sportok a tengerparton, animációs
programok és esti show műsorok.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető.

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• félpanzió
• közvetlen part

A nagy kertben fekvő szállodát az igazi
kikapcsolódásra, pihenésre vágyó utasoknak
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
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FEKVÉSE: A szálloda Paradise településen fekszik, kb. 2 km-re a repülőtértől, kb. 16 km-re Rodosz város központjától, kb. 250 m-re a homokoskavicsos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem és bár várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló. A napernyők,
napágyak a medencénél térítésmentesen állnak
rendelkezésre. Térítés ellenében: széf, internet
sarok.
SZOBÁK: A szálloda összesen 58 szobával rendelkezik. Standard szobatípusok foglalhatók, melyek kertre néznek. A legtöbb szobához erkély
vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, széf (térítés ellenében),
televízió, telefon. A fürdőszobában kád/zuhanyzó,
WC, hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely az alábbi
szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges vagy térítés
ellenében vehetők igénybe: asztalitenisz, kosárlabdapálya.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló
és játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető.

Vallian
Village
Paradissi

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive

A repülőtérhez közeli szállodát
azon utasainknak ajánljuk, akik aktív
kikapcsolódást keresnek.

SUN & FUN besorolás:
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Falirai

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive

A csendes környezetben fekvő szállodát
elsősorban pároknak ajánljuk.

Görögország - Rodosz

Venezia
Hotel

FEKVÉS: A szálloda Falirakiban található a
hegyen, kb. 12 km-re a repülőtértől, kb. 1,8
km-re Faliraki városától, 14 km-re Rodosz városától, kb. 1,5 km-re a homokos tengerparttól. Naponta egyszer a tengerpartra shuttle
busz közlekedik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte étterem, bárok (lobby
bár, medence bár, aqua pool bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence napozóterasszal, gyermekmedence. A medencénél
a napernyők és a napágyak térítésmentesen, a
tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs programok
gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében: pénzváltás, széf, üzletek, mosoda.
SZOBÁK: A szálloda összesen 125 szobával rendelkezik, standard szobák, studiók és
apartmanok foglalhatók. A legtöbb szobához
erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák
felszereltsége: televízió, minihűtő. A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC található. A studiók
felszereltsége: telefon, televízió, konyhasarok,
vízforraló, minihűtő. Néhány szobában légkondicionáló található, amely térítés ellenében vehető
igénybe. Az apartmanok kétszobásak, felszereltségük: telefon, televízió, minihűtő, konyhasarok.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-22:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli és vacsora a központi
étteremben kontinentális rendszerben, ebéd light
snack formájában (szendvicsek), délutáni kávé, tea,
sütemény. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium italok térítés ellenében
állnak rendelkezésre. A központi bárban 22:00 óra
után a fogyasztás térítés ellenében lehetséges.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: minifoci, nappali és esti szórakoztató
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők
igénybe: videojátékok, vízi sportok a tengerparton.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
játszótér várja. Etetőszék és rácsos kiságy igényelhető.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
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Zakynthos

Görögország - Zakynthos

Általános információ Zaynthosról
Zaynthos a harmadi legnagyobb és legdélibb sziget a Jón-tengeren. A özéporban Fiore de Levanténa, azaz Kelet Virágána hívtá. A görög sziget ezdetetől fogva rengeteg művészt, írót és
utazót vonzott, itt született Solomos Dionysios, a görög himnusz szövegírója is. A sziget ristálytiszta vize, páratlan szépségű öblei, aranyhomoos strandjai miatt igazi turistaparadicsommá vált
az utóbbi éveben. Partvonala b. 123 m hosszú, déli részén hosszú, lassan mélyülő, homoos
strando található. Ezen a részen található a veszélyeztetett caretta caretta (ál-cserepes) tenősö tojásraó helye. Eze a istenősö a sziget szimbólumává válta. Mási nevezetessége a sziget észa-nyugati oldalán, a több száz méter magas sziláal ölelt Navagio öböl, ahová 1981-ben
partra sodródott egy Panagiotis nevű csempészhajó, ami azóta is eredeti állapotában áll a homoba mélyedve. A természet és búvárodás szerelmeseine az észai part nyújthat iapcsolódást.
A víz alatti szilá és barlango özötti látvány felejthetetlen élményt nyújthat a búvárodóna.
ZAKYNTHOS ALAPTERÜLETE: 407,58 m2
LAKOSSÁGA: kb. 40.759 fő (2011)
FŐVÁROSA: Zakynthos
HIVATALOS NYELV: görög. Természetesen angolul és németül is
beszélnek a turista övezetekben.
IDŐELTOLÓDÁS: +1óra
HIVATALOS FIZETŐESZKÖZ: Euró
ÉGHAJLAT, JELLEMZŐ KLÍMA: Zakynthos éghajlata mediterrán,
a tél enyhe, a nyár forró. A hegyeket dús erdő borítja, a völgyekben olivaligetek, szőlőültetvények, valamint rengeteg levendula
színesíti a tájat, bódító illatával megtöltve a szűk kis utcácskákat,
sétányokat.
OLTÁSOK: nem szükséges védőoltás.
BEUTAZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK MAGYAR
ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ UTASOK RÉSZÉRE: Görögország 1981ben csatlakozott az Európai Unióhoz és 1985 óta schengeni ország,
így az érvényes útlevél mellett akár az új, kártyás típusú személyi
igazolvánnyal is utazhatunk Zakynthosra. Az útlevélnek a visszaúttól számítva még 3 hónapig érvényesnek kell lennie.
HÍVÁSOK INDÍTÁSA:
Magyarországra Görögországból: 00 36 …
Görögországba Magyarországról: 00 30…
Sun & Fun ügyeleti telefonszám (csak sürgős esetben hívható,
munkaidőn kívül): 0036 70 329 5102

ZAKYNTHOS

TSILIVI

ALYKANAS

ZAKYNTHOS
ARGASSI

LAGANAS

VASSILIKOS

Görög Nagyövetség Magyarországon:
1063 Budapest, Szegfű u. 3.
Telefon: 413-2600, 413-2610 Fax: 342-1934
E-mail: greekemb@axelero.hu

Magyar Nagyövetség Görögországban:
25-29. Od. Karneadou, Kolonaki 10675 Athén
Tóth József nagykövet
Tel.: (00 30 210) 725 6800 Fax: (00 30 210) 725 6840

Információ az üdülőhelyeről
LAGANAS Laganas éjszakai életéről és lassan mélyülő, 9 km hosszan
elnyúló homokos tengerpartjáról híres üdülőfalu. A „caretta-caretta”
teknősök Zakynthos egyik szimbólumai, melyek a tengerparton költik ki tojásaikat. A teknősök költőhelyein táblák figyelmeztetik a turistákat. Klubok, tavernák, kávézók, gyorséttermek és bárok várják a
kikapcsolódni vágyó fiatalokat. A tengerparton számos sportolási
lehetőséggel találkozunk, ha valamilyen vízi sportot szeretnénk kipróbálni, tökéletes helyszín erre a Laganas-öböl.
TSILIVI Családközpontú, észak-keleten elhelyezkedő nyaralóövezet,
sekély vizű, széles és homokos tengerpartján a gyermekek is biztonságban fürdőzhetnek. Koktél- és snackbárok, tradicionális éttermek
várják a felfrissülni vágyó utasokat. A sziget észak-nyugati részén elhelyezkedő 3 oldalról sziklafallal körülvett Navagio öböl, Zakynthos egyik
legérdekesebb látnivalója. Az öbölben található hajótörést szenvedett
hajóroncs vonzza a turistákat a gyönyörű, fehér homokos strandra, ahová egynapos hajókirándulás keretében juthatnak el az érdeklődők.
ARGASSI 4 km-re található a sziget fővárostól, Zakynthos várostól.
Tengerpartja homokos, aprókavicsos, lassan mélyülő partszakasszal

rendelkezik, mely ideális gyermekeknek, családoknak. Argassi este
lélegzetelállító látványt nyújt, csodálhatjuk a fővárosi fényeket és a
kivilágított hajókat. Az utcákon egymást érik a tipikus, mediterrán
hangulatú boltocskák, a helyi specialitásokat ígérő tavernák. Argassi
egy 1895-ből származó régi híd maradványaival büszkélkedik.
ALYKANAS A sziget északi részén elterülő város kb. 13 km-re fekszik
a repülőtértől. A csendes városkában kis üzletek, családias hangulatú
tavernák várják a turistákat. Homokos tengerpartja mintegy 1,2 km
hosszan nyúlik el, mely mögött gyönyörű látványt nyújtanak a zöldellő
erdők. A vízi sportok szerelmeseit lehetőségek sora várja, míg az üdülőhely kikötőjéből számos hajótúra indul. Ideális pihenőhely családok
részére, mely mentes a nagyvárosok nyüzsgésétől és zajától.
VASSILIKOS Gyönyörű homokos tengerpartjai teszik népszerűvé
Vassilikost. Annak ellenére, hogy egy csendes üdülőfalu, éttermek,
tavernák és üzletek sora várja az idelátogatókat. Mint a szigeten
több helyen, itt is figyelmeztető táblákkal találkozhatunk az itt
honos teknősök védelme érdekében. A nyári szezonban néhány
motorizált vízi sport emiatt bizonyos partszakaszokon nem űzhető.

www.sunfun.hu
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Faultatív iránduláso - Zaynthos
Csempész-öböl
Varázslatos hajókirándulás a sziget északi részébe. A program során a hajó Krioneri, Tsilivi,
Alykanas és Alikes partjai mentén halad egészen Skinari-ig, a sziget legészakibb pontjáig, amelyet a világítótorony jelöl. A közelben
egy teknős alakú sziget található, amely hivatalosan a Vatikánhoz tartozik. A legközelebbi
sziget, Kefalonia partjai látszódnak innen. Továbbhajózva elhaladunk a kék barlangok mellett, amely a tenger türkizkék színéről kapta a
nevét. A Földközi-tenger egyik legmélyebb
pontja is itt található, kb. 4500 méter mély a
víz. A Csempész-öbölbe megérkezve lehetőség van fürdőzésre a homokos-aprókavicsos
tengerparton. (A kikötés és úszás időjárás
függvénye). A visszaút során további pontoknál van lehetőség megmártózni a tengerben,
majd kora délután visszaérkezünk a kikötőbe.

Keri Kaii
Agios Sostis kikötőjéből indul a program,
ahonnan kb. 3 órás hajótúrát teszünk. Elhajózunk a Keri barlangokhoz, ahol egy
rövid időre megállunk megcsodálni és lefényképezni a természeti jelenséget. Innen
a Marathonissi szigethez hajózunk tovább,
amely a Laganas öbölben található. A lakatlan szigetnek páratlan egzotikus hangulata van. A szigetnél rövid időre kiköt a hajó,
és megmártózhatunk a kristálytiszta vízben.
A Laganas öbölben hajókázva teknősöket
is láthatunk. A Caretta-Caretta teknős védett faj, és Zakynthos leghíresebb „lakói”
közé tartozik.

Jeep szafari
A legalkalmasabb egész napos program, hogy
felfedezzük Zakynthos rejtett zugait. A túra
során több ponton is megállunk, ahol megismerkedhetünk a sziget történelmével, kultúrájával, templomokról, kolostorokról kapunk
bővebb információt. Érintett települések: Agalas Kiliomeno, Iperagakos, Louha, Gyri. A Vrachiona hegység útjain feljutva a sziget legmagasabb pontján találjuk magunkat, ahonnan
lélegzetelállító látvány tárul elénk. Az ebédet
Kampi városában fogyasztjuk el, majd ebéd
után továbbállunk Anafonitria felé, ahol tradicionális görög portékákat vásárolhatunk.
A nap végén a túra Makris Gialos-on végződik,
fürdőzési lehetőséggel egybekötve.

Tisztelt Utasain!
Tájéoztatju Önöet, hogy a atalógusban szereplő összes információ a atalógusészítés időpontjában, azaz 2015. otóberében érvényes
állapotna felel meg. A atalógusban lévő épe illusztráció. Az áraat, a repülési információat, a minimális utaslétszámot weboldalun és a
foglalási rendszer tartalmazza. A Sun & Fun Holidays Kft. a fenti időpontot övetően bevezetett esetleges változtatásoért nem vállal felelősséget, de igyeszi ezeről weboldalán folyamatosan atuális tájéoztatást adni.
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Zaynthos városnézés
A városnézés során ellátogatunk Agia Marina településre, megtekinthetjük a Természeti Múzeumot, ahol Zakynthos egyedülálló természeti képződményeit és maradványait csodálhatjuk meg.
A program második állomása Kalithea-ban a Therianos Farm,
amely egy tradicionális görög agrárgazdálkodással foglalkozó
család farmja, ahol turisztikai jelleggel megcsodálhatjuk a helyi
gyümölcsöket, szőlészetet, gyümölcsfákat, virágokat, kóstolási és
vásárlási lehetőséggel egybekötve. Zante város rövid panorámafotózása után megérkezünk a központba, ahol estig szabadprogram
keretében lehetőség van meglátogatni a Szent Dennis templomot,
vásárolgatni vagy megkóstolni a helyi ételeket, italokat. Késő este
érkezünk vissza a szállodába.

Vitorlázás

Görög est
Egy felejthetetlen este, amelyet az ételek, a borok, a tánc és a mulatság tesznek emlékezetessé. Az esti órákban érkezünk egy hagyományos helyi faluba. Az este folyamán
tradicionális görög ételeket szolgálnak fel, amelyekhez többféle helyi bort kóstolhatunk meg. A szórakozásról zenekar és görög táncosok gondoskodnak, a táncba természetesen be is lehet csatlakozni az este folyamán, amely aztán egy közös önfeledt
görög táncestbe torkollik.

A program során vitorlás hajóval járjuk be a környező öblöket. Kelet felé indulva elhaladunk
Vassilikos gyönyörű zöldellő vidéke mentén,
Keri irányába, amely a Laganas öböl legvége.
Keri-nél megcsodálhatjuk a kék barlangokat,
megmártózhatunk a kristálytiszta tengerben
vagy evezős csónakkal fedezhetjük fel a barlangokat közelebbről. Ebédelési lehetőség egy
görög tavernában. Megfelelő időjárási körülmények esetén kihajózunk a Laganas öbölbe
és kikötünk a lakatlan Marathonissi sziget előtt,
ahol ismét megmártózhatunk a habokban.

Sziget túra
Az egész napos túra során megismerkedhetünk a sziget történelmével és kultúrájával. Látogatást teszünk Macherado-ra, ahol az
Agia Mavra templomot tekintjük meg, amely a sziget egyik leghíresebb temploma. Ellátogatunk egy olivagyárba, ahol megismerkedhetünk a híres görög olívaolaj készítésével. Kampi falujából
a gyönyörű tájban gyönyörködhetünk a sziklák felett. Természetesen nem hagyhatóak ki a hegybe vájt barlangok sem a programból, amelyek a víz erejével keletkeztek. Fakultatív jelleggel
kishajóval közelről is meg lehet tekinteni a barlangokat, ahol a tenger gyönyörű kék színe varázslatosan visszatükröződik a falakon.
A szigettúra része Anafonitria, ahol a Szt. Dennis apátság áll, majd
Katastari, ahonnan gyönyörű fényképeket készíthetünk. Tartalmas,
élmény dús program, amelyet mindenkinek ajánlunk!

Általános információ a irándulásoról
A faultatív programoat görögországi partnerün szervezi és bonyolítja, őet illeti minden felelősség, a Sun & Fun Holidays csupán özvetítői
szerepet vállal a irándulásoal apcsolatban. A iránduláso atuális programjáról, a irándulásoon való részvétel feltételeiről, valamint az
áraról a helyszínre érezésor helyi épviselőn ad tájéoztatást.
Magyar nyelvű idegenvezetést a irándulásoon csa megfelelő létszámú jelentező esetében tudun biztosítani. A minimum létszám irándulásonént változi, erről minden esetben helyi épviselőn a helyszínen ad tájéoztatást. A gyaorlat szerint az indulás előtti napon lemondott
utazáso esetében csa orvosi igazolás bemutatásával igényelhető visszatérítés a befizettet részvételi díjból. Kérjü, tájéozódjana a programo lemondási feltételeine részleteiről helyi épviselőnnél. Felhívju edves utasain figyelmét, hogy a irándulásoal apcsolatos panaszoat izárólag a helyszínen, épviselőinel tudjá intézni.

231

FEKVÉSE: A szálloda Tsilivi városában található,
kb. 10 km-re a repülőtértől, kb. 4 km-re Zakynthos
városától. A központtól, vásárlási lehetőségektől
kb. 200 m-re fekszik, a homokos tengerparttól kb.
250 m-re található.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2013 májusában
nyílt szállodában központi étterem, a’la carte étterem (előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby
bár, medence bár, snack bár, koktél bár) várják a
vendégeket. A hotel közelében található a „Tsilivi
Waterpark”, ahova a szálloda vendégei ingyenesen léphetnek be. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence és jakuzzi. A napernyők,
napágyak és strandtörölközők a medencénél
térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban
térítésmentesen. Térítés ellenében: szobaszerviz,
mosoda.
SZOBÁK: A szálloda összesen 118 szobával
rendelkezik. Standard és családi szobatípusok
foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák alapterülete kb.
30 m2, felszereltségük: egyénileg szabályozható
légkondicionáló, széf, televízió, telefon, wireless
internetezési lehetőség, minihűtő, tea- és kávékészítési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó/kád,
WC, hajszárító, köntös és papucs található. A családi szobák alapterülete kb. 35 m2, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 08:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni snack, tea, kávé, éjjeli snack. A bárokban és a
főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók.
Az import alkoholos és alkoholmentes italok, valamint az a’la carte étterem szolgáltatásai térítés
ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges vagy térítés
ellenében vehetők igénybe: mini fitneszterem,
bowling, minigolf, lovaglás, vízi sportok, esti show
műsorok.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint masszázs, szépségkezelések.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, gyermekanimáció várja.

Aqua Bay
Hotel
Tsilivi

illusztráció

♦ Relax ♦

♦ Family ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közelben aquapark

A jó minőségű, hatalmas kerttel rendelkező
szállodát az igazi kikapcsolódásra, pihenésre
vágyó pároknak és családoknak egyaránt
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Laganas

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• félpanzió
• közvetlen part

A jó minőségű szolgáltatásokat nyújtó
szállodát elsősorban fiataloknak, pároknak
ajánljuk.

Görögország - Zakynthos

Mediterranean
Beach Resort

FEKVÉSE: A szálloda Laganas városában található, kb. 3 km-re a repülőtértől, kb. 8 km-re
Zakynthos városától, közvetlenül a homokos
tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014/2015-ben
részben felújított szállodában központi étterem,
medence étterem, és bár várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A napernyők, napágyak és strandtörölközők a medencénél térítésmentesen,
a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. Wireless internetezési lehetőség a
lobbyban. Térítés ellenében autóbérlés, szobaszerviz, wellness szolgáltatások, pénzváltás,
mosoda, orvosi ellátás, autóbérlés.
SZOBÁK: A szálloda nyolc, kétemeletes
épülettel rendelkezik, melyekben superior,
családi és executive szobatípusok foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A superior szobák alapterülete kb. 20 m2,
felszereltségük: egyénileg szabályozható légkondicionáló, széf, televízió, telefon, wireless
internetezési lehetőség (térítésmentesen), minibár (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító, köntös és papucs található.
A családi szobák egy hálószobával és egy nappali résszel rendelkeznek, további felszereltségük
megegyezik a superior szobákéval. Az executive
szobák tea- és kávékészítési lehetőséggel rendelkeznek, oldalról tengerre nézőek, további felszereltségük megegyezik a superior szobákéval.
ELLÁTÁS: Félpanziós ellátás, mely az alábbi
szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli és vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
az italok térítés ellenében fogyaszthatók.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges vagy térítés ellenében vehetők igénybe: biliárd, fitneszterem, asztalitenisz, lovaglás, búvárkodás, strandröplabda.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint masszázs, szauna, törökfürdő, belső medence, szépségkezelések.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
várja. Az étteremben etetőszék igényelhető. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda Vassilikos csendes városában található, kb. 12 km-re a repülőtértől.
Argassi nyüzsgő központjától kb. 10 km-re fekszik,
közvetlenül a privát homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2015-ben felújított
szállodában központi étterem, a’la carte étterem,
bárok (medence bár, snack bár, tengerparti bár)
várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A napernyők, napágyak a
medencénél és a tengerparton térítésmentesen
állnak rendelkezésre, a strandtörölközők letét ellenében vehetőek igénybe. A szórakozásról soft
animációs programok, esti show műsorok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a
lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében: széf
a recepción, szobaszerviz, üzletek, fodrászat, orvosi ügyelet, mosoda, pénzváltás.
SZOBÁK: A szálloda összesen 112 szobával
rendelkezik, melyek egy főépületben és több
melléképületben helyezkednek el. Standard és
senior suite szobatípusok foglalhatók. A legtöbb
szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard
szobák alapterülete kb. 25-30 m2, felszereltségük:
egyénileg szabályozható légkondicionáló, széf,
televízió, telefon, minihűtő (térítés ellenében).
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító
található. A senior suite szobák alapterülete kb.
45 m2, felszereltségük: egyénileg szabályozható
légkondicionáló, széf, televízió, tea- és kávékészítési lehetőség, telefon, minihűtő (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító, köntös és papucs található.
ELLÁTÁS: Félpanziós ellátás, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli és vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, az
italok térítés ellenében fogyaszthatók.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, asztalitenisz, teniszpálya,
kosárlabda, strandröplabda, vízilabda, soft animációs programok, esti show műsorok. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: biliárd, teniszfelszerelés, motorizált vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint SPA központ, szépségszalon, masszázs, szauna, jakuzzi.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
gyermekanimáció, miniklub, minidiszkó, játszótér
várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék
igényelhető. Gyermekfelügyelet térítés ellenében
igényelhető.

The Bay Hotel
& Suites
Vassilios

illusztráció

♦ Relax ♦

♦ Family ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• félpanzió
• közvetlen part

A jó minőségű, csendes környezetben fekvő
komplexumot az igazi kikapcsolódásra,
pihenésre vágyóknak és családoknak
egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Argassi

♦ Relax ♦

♦ Family ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive

A szállodát elsősorban családoknak,
valamint a pihenésre vágyó pároknak
ajánljuk.

illusztráció

Görögország - Zakynthos

Diana
Palace

FEKVÉSE: A szálloda Argassi városában található, kb. 8 km-re a repülőtértől, Zakynthos
központjától kb. 3 km-re. A szálloda kb. 200
m-re fekszik a homokos tengerparttól. A közelben vásárlási lehetőségek.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, bárok (medence bár, koktél
bár és snack bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekpancsoló.
A napernyők, napágyak a medencénél térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs- és sport programok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a
lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében:
internetsarok, széf a recepción, autóbérlés,
pénzváltási lehetőség, mosoda, orvosi ellátás.
SZOBÁK: A szálloda összesen 120 szobával rendelkezik, standard szobák foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A standard szobák felszereltsége: egyénileg
szabályozható légkondicionáló (térítés ellenében), televízió, telefon, széf (térítés ellenében),
minibár (térítés ellenében). A fürdőszobában
zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 08:00-23:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délutáni snack, tea, kávé, sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban). A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok,
tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, koktélok,
a’la carte ételek a snack bárban térítés ellenében
állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, asztalitenisz, medencejátékok, vízi aerobik, animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges vagy térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint szauna, masszázs, manikűrszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló,
gyermekmenü, játszótér várja. Rácsos kiságy és az
étteremben etetőszék igényelhető.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
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FEKVÉSE: A Xenos Group szállodalánchoz tartozó hotel Tsilivi városában található, kb. 7 km-re
a repülőtértől, kb. 6 km-re Zakynthos városától.
A központtól, vásárlási lehetőségektől kb. 200
m-re fekszik, közvetlenül a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2013-ban felújított
szállodában központi étterem, tengerparti étterem,
bárok (medence bár, snack bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A napernyők, napágyak a medencénél és
a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre, a strandtörölközők letét ellenében vehetők
igénybe. A szórakozásról soft animációs és sport
programok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés
ellenében: orvosi ellátás, szobaszerviz, üzletek,
pénzváltási lehetőség, mosoda.
SZOBÁK: A szálloda összesen 192 szobával
rendelkezik, standard szobatípusok foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló (térítés ellenében),
széf (térítés ellenében), televízió, telefon, wireless
internetezési lehetőség, minibár (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító, köntös, papucs található. A standard szobák
alapterülete kb. 25 m2.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 08:00-24:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délelőtti és délutáni snack, fagylalt (meghatározott időszakban), éjjeli snack. Hetente négyszer
tematikus estek (olasz, mexikói, görög, barbeque)
várják a vendégeket, előzetes foglalás szükséges.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, fogyasztás a bárokban 23:00 óra
után térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, soft animációs programok és esti show műsorok, asztalitenisz, vízi
aerobik, strandröplabda. Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges vagy térítés ellenében
vehetők igénybe: biliárd, számítógépes játékok.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint fűtött belső medence, jakuzzi, masszázs, szauna.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék
igényelhető.

Zante
Maris
Tsilivi

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• közvetlen part
• központhoz közel

A jó szolgáltatásokkal bíró szállodát
elsősorban pihenni, kikapcsolódni vágyó
utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Laganas

♦ Young ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• félpanzió
• központban

A barátságos szállodát elsősorban
fiataloknak, pároknak ajánljuk.

illusztráció

Görögország - Zakynthos

Zante
Par

FEKVÉSE: A szálloda Laganas városában
található, kb. 800 m-re a nyüzsgő központtól.
A repülőtértől kb. 5 km-re fekszik, kb. 7 km-re
Zakynthos városától, kb. 400 méterre a homokos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, bárok (központi bár, medence/
snack bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence. A napernyők, napágyak a
medencénél térítésmentesen, a tengerparton
térítés ellenében állnak rendelkezésre. Strandtörölközőt térítés ellenében biztosít a szálloda.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban
térítésmentesen. Térítés ellenében konferenciaterem, fodrászat, szobaszerviz, mosoda, autóbérlés, pénzváltás.
SZOBÁK: A szálloda összesen 140 szobával rendelkezik, standard és superior szobák
foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy
terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló (térítés ellenében), széf
(térítés ellenében), televízió, telefon, wireless
internetezési lehetőség, minibár (térítés ellenében), minihűtő (térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában kád, WC, hajszárító található. A standard
szobák alapterülete kb. 19-25 m2. A superior szobák kertre vagy medencére néznek, alapterületük
kb. 22-32 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Félpanziós ellátás, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli és vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, az
italok térítés ellenében fogyaszthatók.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges vagy térítés
ellenében vehetők igénybe: fitneszterem, asztalitenisz, a közelben lovaglási lehetőség, vízi sportok
a tengerparton, alkalmanként esti show műsorok,
biliárd.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: szauna. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére
állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint masszázs.
GYERMEKEKNEK: Rácsos kiságy igényelhető.
Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A szálloda Tsilivi városában található,
kb. 8 km-re a repülőtértől. A központtól kb. 250
m-re fekszik, Zakynthos városa kb. 3 km-re található. A hotel a homokos tengerparttól kb. 1,5 km-re
fekszik, ahova shuttle busz közlekedik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, bárok (snack bár, medence bár, cocktail
bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri
medencék, gyermekpancsoló. A napernyők, napágyak a medencénél térítésmentesen, míg a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre.
A strandtörölközők és matracok térítés ellenében
vehetőek igénybe. A szórakozásról animációs
programok, esti show műsorok gondoskodnak.
A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében: internetsarok, autóbérlés, pénzváltási lehetőség, orvosi ellátás.
SZOBÁK: A szálloda összesen 81 szobával rendelkezik, melyek két épületben helyezkednek el.
Standard és családi szobák foglalhatók, melyek
a medencére néznek. A legtöbb szobához erkély
vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló
(térítés ellenében), széf, wireless internetezési lehetőség, televízió, telefon, konyhasarok. A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található.
A családi szobák két hálószobásak, étkezővel rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 08:00-23:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délután snackek, délutáni tea, kávé, sütemény,
fagylalt (gyermekeknek - meghatározott időszakban). A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és
alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok
térítés ellenében fogyaszthatóak.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: animációs programok, asztalitenisz,
vízi aerobik, esti show műsorok. Térítés ellenében
igénybe vehető szolgáltatások: focipálya, biliárd.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness- és szépségszolgáltatások, mint masszázs, fodrászat.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló, játszótér várja. Rácsos kiságy és az étteremben
etetőszék igényelhető.

Filoxenia
Hotel
Tsilivi

illusztráció

♦ Relax ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• shuttle busz a partra

A szállodát azon kedves utasaink figyelmébe
ajánljuk, akik pihenésre vágynak és nem
bánják, hogy a tengerpart messzebb
helyezkedik el.

SUN & FUN besorolás:
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Tsilivi

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive

A barátságos szállodát elsősorban
fiataloknak és kisgyermekes családoknak
ajánljuk.

Görögország - Zakynthos

Tsilivi
Admiral

FEKVÉSE: A Xenos Group szállodalánchoz
tartozó hotel Tsilivi városában található, kb.
3 km-re a repülőtértől, kb. 7 km-re Zakynthos
városától. A központtól, vásárlási lehetőségektől kb. 200 m-re fekszik, a homokos/kavicsos
tengerparttól pedig kb. 200 m-re található.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2013-ban felújított szállodában központi étterem, bárok (központi bár, medence bár) várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence. A napernyők, napágyak a napozóteraszon térítésmentesen, a tengerparton térítés
ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a
lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében:
internetsarok, orvosi ellátás, fodrászat, üzletek,
mosoda.
SZOBÁK: A szálloda összesen 180 szobával
rendelkezik, melyek több épületben találhatóak. Studiók és egy hálószobás apartman szobatípusok foglalhatók. A legtöbb szobához
erkély vagy terasz tartozik. A studió szobák
felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló (térítés ellenében), széf (térítés ellenében), televízió, minihűtő, konyhasarok. A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található.
Az egy hálószobás apartmanok egylégterűek, felszereltségük megegyezik a studió szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 08:00-23:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délelőtti és délutáni snack, fagylalt (meghatározott
időszakban). A bárokban és a főétkezéseknél a
helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé
térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, darts. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges vagy térítés
ellenében vehetők igénybe: biliárd.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint masszázs, szépségkezelések.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, játszótér, minidiszkó és gyermekanimáció
várja. Rácsos kiságy igényelhető.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
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FEKVÉSE: A szálloda Argassi városában található, kb. 300 m-re a központtól, kb. 5 km-re a repülőtértől. Zakynthos várostól kb. 4 km-re fekszik, a homokos tengerparttól pedig kb. 500 m választja el.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A Xenos Group hotellánchoz tartozó szállodában központi étterem
és bárok (medence/snack bár, lobby bár) várják a
vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A napernyők, napágyak a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak
rendelkezésre. A szórakozásról sport programok
és esti show műsorok gondoskodnak. Wireless
internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében internetsarok, üzletek, mosoda, orvosi ellátás, pénzváltási lehetőség.
SZOBÁK: A szálloda összesen 77 szobával rendelkezik. A szállodában tengerre néző standard
szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély
vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló (térítés ellenében), széf
(térítés ellenében), televízió (a legtöbb szobában),
telefon (a legtöbb szobában), minihűtő (térítés
ellenében), konyhasarok. A fürdőszobában kád/
zuhanyzó, WC, hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 08:00-23:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délutáni snackek, fagylalt (meghatározott időszakban). A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos
és alkoholmentes italok térítés ellenében állnak
rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges vagy térítés ellenében vehetőek igénybe: asztalitenisz, vízilabda,
strandröplabda.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint SPA központ, szépségszalon, masszázs, jakuzzi.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető.

Captains
Hotel
Argassi

illusztráció

Egyes szolgáltatások a szomszédos Admiral
Hotelben vehetőek igénybe.

♦ Family ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive

A kellemes környezetben fekvő szállodát
családoknak, illetve a pihenésre vágyó
pároknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

240

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Argassi

♦ Family ♦

illusztráció

Görögország - Zakynthos

Commodore
Hotel

FEKVÉSE: A szálloda Argassi városában található, kb. 300 m-re a központtól, kb. 5 km-re
a repülőtértől. Zakynthos várostól kb. 4 km-re
fekszik, a homokos tengerparttól pedig kb.
400 m választja el.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A Xenos Group hotellánchoz tartozó szállodában központi étterem és bárok (medence/snack bár, lobby bár)
várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A napernyők, napágyak a medencénél térítésmentesen, míg a
tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról sport programok és
esti show műsorok gondoskodnak. Wireless
internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében üzletek, mosoda,
pénzváltási lehetőség.
SZOBÁK: A szálloda összesen 161 szobával
rendelkezik. Standard és családi szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége:
légkondicionáló (térítés ellenében), széf (térítés ellenében), televízió (a legtöbb szobában),
telefon (a legtöbb szobában), minihűtő (térítés
ellenében), konyhasarok. A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A családi szobák
felszereltsége megegyezik a standard szobákéval,
nagyobb alapterülettel rendelkeznek.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 08:00-23:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délutáni snackek, fagylalt (meghatározott időszakban). A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos
és alkoholmentes italok térítés ellenében állnak
rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges vagy térítés
ellenében vehetőek igénybe: asztalitenisz, vízi
labda, strandröplabda.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint SPA központ, szépségszalon, masszázs, jakuzzi.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető.
Egyes szolgáltatások a szomszédos Captains,
valamint Admiral Hotelben vehetőek igénybe.

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive

A kellemes környezetben fekvő szállodát
családoknak, illetve a pihenésre vágyó
pároknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A hotel Tsilivi városában található, kb.
6 km-re a repülőtértől, kb. 5 km-re Zakynthos városától. Tsilivi központja pár perc sétával megközelíthető. A homokos tengerparttól kb. 700 m-re
található.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A családias hangulatú
szállodában központi étterem, snack bár, lobby
bár várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A napernyők, napágyak
a napozóteraszon térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft animációs programok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban
térítésmentesen. Térítés ellenében: internetsarok,
széf a recepción, üzletek, mosoda.
SZOBÁK: A szállodában standard szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz
tartozik. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló (térítés ellenében), széf (térítés ellenében), televízió, telefon, minibár (térítés ellenében).
A fürdőszobában kád, WC, hajszárító található.
Lekérésre foglalhatóak családi szobák, melyek két
légterűek, konyhasarokkal rendelkeznek, további
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 08:00-23:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délelőtti és délutáni snack, fagylalt (meghatározott időszakban - gyermekeknek). A bárokban és a
főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók.
Az import alkoholos és alkoholmentes italok térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges vagy térítés
ellenében vehetők igénybe: játékterem.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint szauna, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
várja.

Mavrios
Hotel
Tsilivi

illusztráció

♦ Family ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• központhoz közel

A barátságos szállodát elsősorban
kisgyermekes családoknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Alyanas

♦ Relax ♦

Görögország - Zakynthos

Plessas
Palace

FEKVÉSE: A szálloda Alykanas városában
található, kb. 15 km-re a repülőtértől, kb. 800
m-re fekszik a homokos tengerparttól. Alykanas központja kb. 150 m-re található, ahol vásárlási lehetőség várja a vendégeket.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2011-ben felújított szállodában központi étterem, medence
bár várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A napernyők,
napágyak a medencénél térítésmentesen,
a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról alkalmanként
show műsorok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség és internetsarok a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében: széf
a recepción, pénzváltás, orvosi ellátás, üzletek,
fodrászat.
SZOBÁK: A szálloda összesen 64 szobával
rendelkezik, melyek két épületben helyezkednek el. Studió szobák foglalhatók. A legtöbb
szobához erkély tartozik. A studió szobák felszereltsége: légkondicionáló (térítés ellenében), televízió, minihűtő (térítés ellenében).
A studió szobákhoz konyhasarok tartozik konyhafelszereléssel és főzőlappal. A fürdőszobában zuhanyzó, WC található.
ELLÁTÁS: Reggelis ellátás, mely magában foglalja a reggelit, az italok térítés ellenében fogyaszthatók.
Félpanziós ellátás, mely az alábbi szolgáltatásokat
tartalmazza: reggeli és vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, az italok térítés
ellenében fogyaszthatók.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítés ellenében:
biliárd, számítógépes játékok, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint szépségszalon, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető.

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• reggeli
• félpanzió

A családias hangulatú szállodát elsősorban
pihenni vágyóknak illetve családoknak
ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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FEKVÉSE: A komplexum Laganas városában
található, kb. 4 km-re a repülőtértől, kb. 6 km-re
Zakynthos városától, kb. 100 m-re a homokos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A komplexumként működő szállodában éttermek, snack bárok várják a
vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A napernyők, napágyak és strandtörölközők a medencénél térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre.
A szórakozásról alkalmanként élő zene, tematikus
estek és show műsorok gondoskodnak. Wireless
internetezési lehetőség a lobbyban térítés ellenében. Térítés ellenében üzletek, wellness szolgáltatások, pénzváltás.
SZOBÁK: A 110 szobával rendelkező komplexum
több épületből áll, egyes szobák a Zante Plaza
Hotel & Apartments épületeiben, a többi pedig a
„Sun Buildings” nevű melléképületekben találhatóak. Studió, standard, családi és egy hálószobás
apartmanok foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A studió szobák medencére nézőek és a Zante Plaza Hotel & Apartments
vagy a „Sun Buildings” épületeiben helyezkednek el, felszereltségük: légkondicionáló (térítés
ellenében – meghatározott időszakban működik),
televízió, tea- és kávékészítési lehetőség A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító, található.
A standard és a családi szobák a „Sun Buildings”
épületében találhatóak, felszereltségük megegyezik a studió szobákéval. Az egyhálószobás apartmanok egy hálószobával és nappali résszel rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a
studió szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 08:00-23:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délelőtti és délután snackek, délutáni tea, kávé.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: A szórakozásról alkalmanként élő zene, tematikus estek és show műsorok gondoskodnak.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint masszázs, szauna, szépségkezelések.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
várja. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

Zante Plaza
Hotel & Apartments
Laganas

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• all inclusive
• központban

A szállodát elsősorban fiataloknak, az aktív
kikapcsolódást kedvelőknek ajánljuk, akik
Laganas nyüzsgő utcájához közeli szállodát
keresnek.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Laganas

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatáso:

Véleményün:

• félpanzió
• all inclusive
• közvetlen part
• központban

A szállodát elsősorban fiataloknak,
a nyüzsgést kedvelő utasainknak ajánljuk.

Görögország - Zakynthos

Galaxy
Hotel

FEKVÉSE: A szálloda Laganas városában található, kb. 5 km-re a repülőtértől, Zakynthos
központjától kb. 8 km-re. A szálloda közvetlenül a homokos tengerparton fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A Best Western
szállodalánchoz tartozó hotelben központi
étterem, bárok (központi bár, medence bár,
tengerparti bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence.
A napernyők, napágyak a medencénél térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében
állnak rendelkezésre. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés
ellenében: internetsarok, autóbérlés, pénzváltási lehetőség, szobaszerviz, mosoda, fodrászat, orvosi ellátás.
SZOBÁK: A szállodában standard és superior
szobatípusok foglalhatók. A legtöbb szobához
erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 15-20 m2, felszereltségük:
egyénileg szabályozható légkondicionáló (térítés ellenében), televízió, telefon, széf (térítés ellenében), minihűtő (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található.
A superior szobák alapterülete szintén kb. 15-20 m2,
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
A fürdőszobában kád, WC, hajszárító található.
ELLÁTÁS: Félpanziós ellátás, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli és vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, az
italok térítés ellenében fogyaszthatók.
All inclusive ellátás, mely 08:00-24:00 óra között
vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délután
snackek. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos
és alkoholmentes italok térítés ellenében állnak
rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges vagy térítés
ellenében vehetőek igénybe: biliárd, darts, asztalitenisz, strandröplabda, vízi sportok a tengerparton. Alkalmanként esti show műsorok szórakoztatják a vendégeket.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
gyermekmenü, miniklub, játszótér várja. Rácsos
kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető.
Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Bulgária

Bulgária - Információk

Általános információk Bulgáriáról
Bulgária Európa egyik legősibb állama, Európa és Ázsia összekötőjeként is szokták emlegetni, melyet történelme, vallása, építészete és konyhája is híven tükröz. A lakosság kb. 85%-a ortodox keresztény vallású, azonban jelentős számban élnek itt iszlám vallásúak is, elsősorban a betelepült törökök
körében. Bulgária a Balkán varázslatos helye, ahol a kelet és a nyugat találkozik. Éppen ezért figyelemreméltó kulturális örökségekkel rendelkezik, melyek közel ezer éves múltra tekintenek vissza. Ezt
mi sem mutatja jobban, mint az ország 36 különböző történelmi- és kulturális rezervátuma és több,
mint 40.000 emlékműve. Említésre méltók még templomai és kolostorai, melyek igen jó állapotban
maradtak fenn az utókor számára. Ezek közül a leghíresebbek és turisták által leglátogatottabbak a
rilai, bacskovoi, rozseri-i valamint az aladzsai kőkolostor. Bulgária bővelkedik az UNESCO világörökség részét képező látnivalókkal is, mint például a Szvestariban található trák sírhely, a Madarai Lovas,
a Rila kolostor, Neszebár óvárosa, a bioszférás Szrebarna Rezervátum, valamint a Pirini Nemzeti Park.
A legtöbb turistát azonban az ország keleti természetes határát képező Fekete-tenger vonzza, mely kb.
378 km hosszan terül el, lassan mélyülő, homokos partszakaszokkal, változatos és szemet gyönyörködtető dombokkal, lankákkal és kis hegyekkel.
AZ ORSZÁG ALAPTERÜLETE: 110 994 km2
LAKOSSÁGA: 7 305 000 fő
FŐVÁROS: Szófia (1,5 millió lakos). A második legnagyobb város
Várna (450.000 lakos)
HIVATALOS NYELV: bolgár. A turistaközpontokban általában beszélnek angolul is.
IDŐELTOLÓDÁS: a közép-európai időzónához ill. Magyarországhoz viszonyítva +1 óra
HIVATALOS FIZETŐESZKÖZ: bolgár leva (BGN). 1 BGN= kb. 160
HUF (2015. októberében érvényes árfolyam)
bolgár leva = 100 sztotinka
ÉGHAJLAT: Bulgária éghajlata változatos, bár a legmeghatározóbb a kontinentális hatás. A tengerparton a nyár meleg, átlagos hőmérséklete 24-28°C, a Fekete-tenger hőmérséklete pedig
19-25°C között változik június és szeptember között. A tavasz a
mérsékelt szárazföldi éghajlatra jellemzően alakul. A nyár forró és
párás, Dél-Bulgáriában a nyári hőmérséklet a Földközi-tenger éghajlatához hasonlóan 28-30°C körül mozog. Az ősz enyhe és kelle-

NAPOSPART

BULGÁRIA

NESZEBÁR

BURGASZ

Magyar Köztársaság Nagykövetsége Bulgáriában:
1000 Szófia, Szeptember 6. utca 57.
Telefon: (00-359)-2-963-1135; (00-359)-2- 963-1136

mes. Télen a hőmérséklet 0 és -7°C között mozog, csak nagyon ritka esetekben van ennél hidegebb. A legesősebb hónapok a május,
október és a november.
A BEUTAZÁS FELTÉTELEI: Bulgária 2007. január 1-től az Európai Unió tagja, így az érvényes útlevél mellett, a legalább még
6 hónapig érvényes, új típusú, magyar személyi igazolvánnyal is
beléphetünk az ország területére. Szerbián való áthaladás esetén
is elegendő a személyi igazolvány (autóbuszos vagy egyéni utazás során). Az ideiglenes személyi igazolványt a bolgár hatóságok
nem ismerik el úti okmányként, tehát azzal nem lehet beutazni az
országba. 2001. december 1-től az ország területére tranzit-, vagy
egyéb tartózkodási céllal belépő külföldieknek belépéskor kötelező betegség-, baleset és poggyászbiztosítással kell rendelkezniük!
HÍVÁSOK INDÍTÁSA:
Magyarország hívószáma Bulgáriából: 00 36 vagy + 36.
Bulgária hívószáma Magyarországról: 00359…
SUN & FUN ÜGYELETI TELEFONSZÁM
(csak sürgős esetben hívható, munkaidőn kívül): 0036 70 329 5102

OBZOR
ELENITE
POMORIE

Bolgár Köztársaság Nagykövetsége Magyarországon:
1062 Budapest, Andrássy út 115.
Telefon: +36 -1-322-0836

www.sunfun.hu
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Gyakorlati tanácsok a bulgáriai
tartózkodáshoz
ÁRAMELLÁTÁS: Elektromos áram 220 volt, adapter használata nem
szükséges. Időnként előfordulhat, hogy kimaradások lépnek fel az
áramellátásban. A technikai berendezések javítása esetenként hoszszabb ideig tarthat, mint amit Magyarországon megszoktunk.
BIZTONSÁG: Bulgáriában a közbiztonság nem rosszabb, mint
bárhol Európában. Természetesen a strandokon semmiképp ne
hagyjuk őrizetlenül értékeinket. Javasoljuk a szállodai széfek használatát!
BORRAVALÓ: A fizetendő összeg kb. 10%-át szokás borravalóként átadni, amennyiben Önök elégedettek a szolgáltatással. Ennek érdekében a személyzet mindig törekszik a legtökéletesebb
kiszolgálásra.
DOHÁNYZÁS: A dohányzás Bulgáriában a nyilvános helyeken tilos.
EGÉSZSÉG: 2001. december 1-jétől az ország területére tranzit,
vagy rövidebb tartózkodási céllal belépő külföldieknek is kötelező
az egészségbiztosítás. A teljes körű utasbiztosítás megkötését ettől függetlenül is feltétlenül javasoljuk. A csapvíz az egész ország
területén iható, de ajánlott inkább az ásványvíz fogyasztása. Napszúrás ellen védekezni kell.
Ha utazásuk során orvosi ellátásra szorulnának, értesítsék róla helyi
képviselőnket és hívják fel biztosítójukat. Amennyiben irodánkon
keresztül foglalják biztosításukat, és a biztosítónkkal szerződött
orvosok szolgáltatásait veszik igénybe, a helyszínen az ellátásért
általában nem kell fizetni, egyéb esetben a biztosítótársaság utólag téríti meg a költségeket, amennyiben azt jogosnak ítélik meg.
Extrém sportot űzőknek kiegészítő biztosítást ajánlott kötni, ezekről érdeklődjön az utazási irodákban.
ÉJSZAKAI ÉLET: Sötétedés után Napospart utcáit ellepik a fiatalok. Az utcákon mindenhol osztogatnak szórólapokat a diszkókról
és a night clubokról. Rengeteg kaszinó van, amelyek napközben
is nyitva tartanak. Kávézók, éttermek, bárok és diszkók sorakoznak egymás mellett, csak győzzön az ember választani. Jellemző a
helyekre, hogy nehezen kategorizálhatók, pl. a bárokban is lehet
táncolni. Mindenhol italakciók vannak, jellemző az „egyet fizet,
kettőt kap”.
ÉTELEK, ITALOK: Néhány jellegzetes bolgár nemzeti étel, ital: Tarator leves: frissítő, hideg, kefires-kapros uborkaleves; Sopszka
saláta: fetasajt, uborka, paradicsom, sült paprika; Kjopolo: roston
sült padlizsán fokhagymával és dióval; Kebapcse ljutenica szószszal: roston sült darált hús (általában sertés és marhahúsból). Érdemes megízlelni a jellegzetes bolgár borokat, főleg a mediterrán területek vörös borai népszerűek. Jellegzetes vörösbor fajták:
Gömza (kadarka), Mavrud. Rakija: bolgár pálinka.
FÉNYKÉPEZÉS, VIDEÓZÁS: semmilyen megkötés vagy tilalom
nincs érvényben.
KÖZLEKEDÉS: A közlekedést Bulgáriában főleg autóbuszokkal
és taxikkal javasoljuk. Az autóbusz hálózat viszonylag sűrű és az
árak alacsonyak, azonban a járatok néhány perces késése előfordulhat, és a menetidőre sem lehet száz százalékosan támaszkodni.
A fontosabb távolsági útvonalakon a közlekedésért magáncégek
felelősek, ezek modernebb és kényelmesebb utazást biztosítanak.
A bolgár taxik sárgák, árban igen kedvezőek. Éjjel és a turisztikailag legsűrűbben látogatott területeken az árak magasabbak lehetnek, érdemes előre megalkudni a viteldíj tekintetében.

OLTÁSOK: Védőoltás nem szükséges.
PÉNZVÁLTÁS: A népszerűbb nemzetközi bankkártyákat a nagyobb szállodákban, éttermekben és néhány boltban elfogadják.
A legelőnyösebb, ha Eurót viszünk magunkkal, ezt bankban vagy
a szállodák recepcióján átváltják. Természetesen egyéb valutát
(USA dollár, angol font stb.) is váltanak. Találunk OTP Bank automatát is, de a központban más bankok automatáiból is vehetünk
fel pénzt.
RUHÁZAT: A nyári szezonban javasoljuk a könnyű nyári ruházatot
és a napszemüveget, illetve kendő, sapka, esetleg szalmakalap is
igen hasznos lehet a forró napokon. Az esti órákban egy blézer
vagy zakó tehet jó szolgálatot. Ne felejtsük el, hogy mint a világon mindenütt, templomok, katedrálisok látogatását mindig illő
öltözékben tehetjük csak meg. Ezekre a helyekre megfelelő (fedett
vállak, térdek) ruházatban tudunk csak bemenni.
STRANDOK, TENGERPART: A strandokat finom, aranyszínű homok borítja. A vízben veszélyes ragadozók és állatok nincsenek,
medúzák alkalmanként előfordulhatnak. Fürdőpapucs használata
nem szükséges. A víz lassan mélyül és csak enyhén sós, ezért nem
szükséges minden fürdés után zuhanyozni. A strandokon elhelyezett napernyőkért és napágyakért minden esetben fizetni kell (kb.
8 leva/eszköz/nap). A vízi sportolási lehetőségek mindenhol adottak (jet-ski, víziejtőernyőzés, banánozás stb.). A legtöbb strandon
vízi-mentőszolgálat működik, a vízimentők 18 óráig vannak szolgálatban. Viharjelzés: zöld zászló – a fürdőzés megengedett, sárga
zászló – fokozott figyelemmel kell a vízben tartózkodni; piros zászló
– tilos a fürdőzés.
A tengerparton erős a napsugárzás, ezért kérjük, feltétlenül tegyenek az útipoggyászba napvédelemre alkalmas magas faktorszámú
krémet és ruhaneműt, hogy elkerüljék a napszúrást.
A bolgár partok egy része a különböző resortok, kempingek és
szállodák közvetlen közelében található, hiszen gyakorlatilag ráépültek a strandra.
TELEFON: A magyar GSM előfizetők Bulgáriában három szolgáltató (M-Tel, Vivatel és a GloBul) közül választhatnak. Kihangosító
nélkül vezetés közben Bulgáriában sem szabad mobilkészüléket
használni.
ÜNNEPEK: Január 1.– Újév, Március 3.–Bulgária török uralom
alól való felszabadulásának napja, Húsvét – (vasárnap és hétfő)
a juliánus naptár alapján, Május 6.– György nap, a Bolgár Hadsereg
napja, Május 24.– A szláv írásbeliség és kultúra napja, Szeptember
6.– Bulgária egyesülésének napja, Szeptember 22.– Függetlenség
napja, December 25–26.– Karácsony.
ÜZLETEK: Az üzletek a nyári időszakban a tengerparti településeken akár non-stop is nyitva tartanak. Nagyobb városokban hipermarketek is megtalálhatóak, ahol rendkívül kedvező árakon
vásárolhatunk. Bulgáriában rendkívül gazdag zöldség és gyümölcs
választék fogad minket. Az üzletek árai a Magyarországon megszokottól 10-30%-kal olcsóbbak, és minden kapható. Az üdülőközpontokban az árak enyhén magasabbak, de még így is kedvezőbbek
a hazai áraknál.
VÍZ: A csapvíz az egész ország területén iható, mégis inkább az
ásványvíz fogyasztását javasoljuk. Palackozott víz mindenhol, kedvező áron kapható.

Figyelem!
Kérjük, tanulmányozzák át tájékoztatóinkat, mely információk rendkívül fontosak ahhoz, hogy az Önök nyaralása zavartalan legyen. Felhívjuk
a figyelmüket arra, hogy ezen katalógus bevezető oldalain és a „Tudnivalók A-Z” cím alatt található információk az utazási szerződés részét
képezik.
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NAPOSPART 35 km-re, északra található Burgasztól. Az elmúlt évtizedben számos új hotel, vendéglátóipari- és szórakoztató egység
épült, és jelenleg is évről évre nő a számuk. Napospart Bulgária
legnagyobb, és legnépszerűbb nyaralóhelye és a magyar utasok
körében is az egyik leglátogatottabb üdülőhely. A rengeteg (főleg
külföldi) látogatót számos szórakozási lehetőség várja: éttermek
sora, bárok, diszkók, sörözők, borozók és kávézók. A part aranyszínű, homokos, 8 km hosszú, és átlagosan 30-60 méter széles. Néhol homokdűnék teszik változatossá a tájat, közülük a legszebbek
Napospart déli részén találhatók. Egy felhősebb napon, vagy akár
egy szép, napsütéses délelőtt, a strandolást megunva, érdemes
ellátogatni a mindössze 2 km-re lévő Neszebárba.
NESZEBÁR, vagy ahogy sokan ismerik „a bolgár tengerpart
gyöngyszeme” egy félszigeten fekvő turistaparadicsom, közel
tízezer lakossal. Neszebár ismertetőjeleként szolgál a szélmalom,
a bástyák, piros cseréptetős házak és a templom, melynek fehér
harangtornya már messziről látható. A várost sokan úgy emlegetik,
mint a „templomok városa”: számtalan csodálatos templom található itt, a 6. századi templomromtól egészen a 17. századi fel nem
szentelt templomig, melyek építészeti stílusai is nagyon különbözőek. A part irányába haladva látható egy templom, mely egy dologban mindenképp eltér a többitől: a Szent János nevét viselő, fel
nem szentelt templom, mely a monda szerint soha nem működött,
mert az építkezési munkák vége felé haladva egy munkás lezuhant
a magasból és vérével megszentségtelenítette a templomot.
BURGASZ a Fekete-tenger déli részének központja. Az ókori görögök alapították, Pürgösz néven, Apollonia polisz katonai támaszpontjaként és megfigyelőpontként. A római korban katonai kolóniaként működött, ekkor Deultum-nak hívták. Ez a város Bulgária
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egyik legnagyobb és legfontosabb kikötője, a város fontos
ipari központ. Utcái kávéházaktól és éttermektől zajosak. Egyik
nevezetessége a Tenger kertje majdnem olyan szép, mint a
várnai. Katedrálisa, templomai, múzeumai és az operaháza
szintén megérdemlik a rájuk szánt időt. A sétáló negyed apró
kávézói, kiülős vendéglői Dél-Franciaországot idézik.
POMORIÉT a nyugodt, zavartalan pihenést kedvelő utasainknak ajánljuk. A városközpontban igazán otthon érezhetjük
magunkat, az építészet nagyon hasonló az itthon találhatóhoz.
A partmenti séta és az utcai zenészek által teremtett hangulat
magával ragadja az erre járót. A központhoz közel található
a Pomoriei-tó, amely csodás látványt nyújt, főként naplementekor. Pomorie kihagyhatatlan látványosságai az antik, trák kupolasírok.
ELENITE üdülőközpontja 10 km-re északra fekszik a Naposparttól. Javarészt finn stílusú házakat találunk itt, melyek száma
a 200-at is meghaladja. A piros tetős fehér épületek tengeri
kilátással és kis udvarral rendelkeznek. Elenite nyaralóövezetében éttermek, kávéház, bár és diszkó szolgálja a kényelmet. Itt
is megtalálható: jachtklub, játszóterek, röplabda pályák, minigolf,
teniszpályák, fedett medencék, szaunák.
OBZOR kb. 2000 lakossal bíró, a tengerparton húzódó, Burgasztól 73 km-re északra található. A Stara Planina hegység lábainál
fekvő várost észak felől a Dvoynista-folyó határolja. A város már
a hellén időkben is lakott volt, akkor még Navlohos névre hallgatott. Később mint Heliopolis – a Nap városa – lett ismert. Az Obzor
nevet 1935-ben kapta. Obzor egyik látnivalója az északra fekvő
Byala város, ahol az ókori görög erőd maradványai láthatók. Délre
egy káprázatos kis települést, Emona faluját érdemes felkeresni.

Napospart

Neszebár

Burgasz

Obzor

Pomorie

Elenite

Tisztelt Utasaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a katalógusban szereplő összes információ a katalóguskészítés időpontjában, azaz 2015. októberében érvényes állapotnak felel meg. A katalógusban lévő képek illusztrációk. Az árakat, a repülési információkat, a minimális utaslétszámot weboldalunk és a
foglalási rendszer tartalmazza. A Sun & Fun Holidays Kft. a fenti időpontot követően bevezetett esetleges változtatásokért nem vállal felelősséget,
de igyekszik ezekről weboldalán folyamatosan aktuális tájékoztatást adni.

www.sunfun.hu

249

Fakultatív kirándulások - Bulgária
Kirándulás Várnába
(egész napos)
Reggel busszal utazunk Várnába. Helyi idegenvezetőnk elkalauzol a Delfináruimhoz,
ahol majdnem 1 órás delfin-show keretében szórakoztatják a közönséget. Buszos
városnézés közben ismerkedünk a város
nevezetességeivel, ebédelünk, majd megtekintjük az egyik legrégebbi és legjobb
állapotban megmaradt bolgár sziklakolostort, az Aladzsa-kolostort, amely Várnától
csupán néhány kilométerre található.

Szozopol és a Ropotamo-folyó
(egész napos)
Napospartról elindulva útba ejtjük Pomorie-t, ahol megtekintjük
a Szt. György kolostort. Ezután Szozopolba látogatunk, ahol helyi
idegenvezetőnk segítségével ismerkedünk a hangulatos óvárossal.
Sétánk után elfogyasztjuk jól megérdemelt ebédünket, délután pedig hajókázunk a Ropotamo folyón, miközben betekintést nyerhetünk a környező nemzeti park élővilágába. Kora délután Burgaszban
tölthetünk egy kevés szabadidőt, majd visszaindulunk Napospartra.

Neszebári élmények és hajókázás
(délutáni program)
Megismerkedünk az UNESCO kulturális világörökségi listájára is
felkerült varázslatos neszebári óvárossal, helyi idegenvezető kíséretében. A kellemes hangulatú séta közben meglepetés megállóval, élményekkel szolgálunk, sőt, a híres bolgár cacát is megkóstoljuk (egészben kisütött apró halak). Az időjárás függvényében
hajóval megyünk vissza Napospartra, Neszebár óvárosát megkerülve, vagy hajózunk Ravda irányába a Neszebári-öbölben. Kultúra,
kaland, hajókázás egy délutáni program keretében!

Off road program (egész napos)
Az indulást követően járatlan, igazi off-road útvonalon vágunk neki
a Balkán-hegység keleti lejtőinek. Többször megállunk a gyönyörű
tájat fényképezni. Útközben egy háborítatlan tengerparti szakaszon pihenünk, hogy aztán új lendülettel vágjunk neki a „játszótér”
felé vezető hátralévő útnak. A „játszótéren” quadozunk, lovaglunk, nyíllövő képességeinket tesszük próbára, légpuskával célba
lövünk vagy szekérfogattal próbálkozunk. Innen tovább indulunk
a Balkán-hegység és Bulgária legkeletibb csücskébe, ahol ha szerencsénk van messziről még a delfinek táncát is megcsodálhatjuk.
Ebéd után egy tiszta, ám eldugott tengerparti szakaszon, Irakliban
fürdőzhetünk kb. 1-1,5 órán keresztül. Hazafele már a főúton haladunk.
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Bolgár falu, bolgár vacsora
(esti program)
Némi buszozás után megérkezünk egy bolgár faluba, ahol nagy
szeretettel, síppal, dobbal, jó hangulattal, étellel és itallal fogadnak
minket. A jellegzetes helyi ízek kóstolása, a 3 fogásos vacsora után
szomjunk oltására választhatunk fehér- vagy vörösbort, amíg ki nem
fogy a hordó (ilyen még nem történt). Vacsora után folklór műsorral
kedveskednek a házigazdák, az est fénypontja pedig Igor barátunk
parázson járása, a nesztinár („parázstánc”) keretében. Táncos mulatság minden korosztálynak!

Kalózhajó (Tattoo - Sun’N’Fun) –
kisgyermekes családoknak is (félnapos)

Reggel busszal megyünk Neszebár kikötőjébe, ahol Kalóz Jack kezébe adjuk az irányítást. A kis kalózok szülői kísérettel szállhatnak fel a hajóra, majd kezdetét veszi a délelőtti foglalkozás. Lesz a 3 szintes hajón rajzverseny, vetélkedő, kincskeresés, és amikor
eljön az idő, salátával, paradicsommal, sült krumplival, különböző bolgár húspogácsákkal és rizskörettel csillapítjuk az étvágyunkat, sőt a gyerekek még hamburgert is
kaphatnak. A tengeren tartunk egy megállót, ekkor fürdésre is alkalom adódik, jó idő
esetén pedig a csúszdát is használhatjuk. Az út során a felnőttek és gyermekek számára
egyaránt üdítő és ásványvíz áll rendelkezésre, amely korlátlan mennyiségben fogyasztható.

Aquapark - minden nap
Bulgária legnagyobb és legjobban felszerelt aquaparkjába a főúton
5-10 percenként közlekedő ingyenes transzferbusszal utazunk. Van
itt minden: Tsunami, Fekete-lyuk, Crazy river, pillangó medence és
vízi bár, csúszda erre - csúszda arra... Szabadesés, vadkobra, szlalom
és ez még nem minden! Ne hagyják ki ezt az élményt!

Kirándulás Isztambulba NON-STOP
(egész napos - útlevél szükséges)
Este indulunk el Isztambul irányába, a nyüzsgő, müezzinek énekétől és a bazár zajától hangos, a kelet kapujának is nevezett török
városba. A reggel 8 óra körüli érkezést követően idegenvezetővel
tekintjük meg a Kék Mecsetet, a Hippodromot, kívülről megnézzük
a Topkapi palotát és az Hagia Sophia-t. Délután fakultatív hajókirándulás keretében hajózunk a Boszporuszon, és a vízről megnézzük a csodálatos Boszporusz-hidat is. A kikötőből indulva útba
ejtjük az egyiptomi bazárt (fűszerbazár), majd villamossal megyünk
a nagy bazárba. Délután elég szabadidő áll rendelkezésre, hogy
mindenki kedvére ismerkedhessen Isztambul csodáival. Este 8 körül visszaindulunk Napospartra, tervezett érkezés a hajnali órákban.

Általános információ a kirándulásokról
A fakultatív programokat a helyi beutaztató partnerünk szervezi és bonyolítja, őket illeti minden felelősség, a Sun & Fun Holidays csupán közvetítői szerepet vállal a kirándulásokkal kapcsolatban. A kirándulások aktuális programjáról, a kirándulásokon való részvétel feltételeiről, valamint
az árakról a helyszínre érkezéskor helyi képviselőnk ad tájékoztatást.
Magyar nyelvű idegenvezetést a kirándulásokon csak megfelelő létszámú jelentkező esetében tudunk biztosítani. A minimum létszám kirándulásonként változik, erről minden esetben helyi képviselőnk a helyszínen ad tájékoztatást. A gyakorlat szerint az indulás előtti napon lemondott
utazások esetében csak orvosi igazolás bemutatásával igényelhető visszatérítés a befizetett részvételi díjból. Kérjük, tájékozódjanak a programok lemondási feltételeinek részleteiről helyi képviselőnknél. Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy a kirándulásokkal kapcsolatos panaszokat kizárólag a helyszínen, képviselőinkkel tudják intézni.
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FEKVÉSE: A három épületből álló szállodakomplexum Burgasz repülőterétől kb. 35 km-re található, közvetlenül a tengerparton fekszik, Neszebár
központjától kb. 2 km-re.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte étterem (olasz – előzetes foglalás szükséges), bárok (medence bár, lobby bár) és
diszkó várják a vendégeket. A kertben szabadtéri
medence, gyermekmedence, aquapark. 2015 június elején aquapark nyílt a komplexum területén,
mely 6 különböző csúszdával várja a vendégeket.
A napernyők és napágyak a medencénél, valamint
a tenger felöli napozóteraszon térítésmentesen
állnak rendelkezésre. A strandtörölközők letét ellenében vehetők igénybe. A szórakozásról animációs
és sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében: üzletek, konferenciaterem, internet sarok, orvosi ügyelet, mosoda, pénzváltási lehetőség.
SZOBÁK: A szálloda 335 szobával rendelkezik, standard és családi szobák foglalhatók.
A szobák kertre vagy tengerre néznek. A legtöbb
szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard
szobák alapterülete kb. 34 m2. A standard szobák
felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió,
széf (térítés ellenében), hűtő (térítés ellenében),
wireless internetezési lehetőség. A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található. A családi szobák alapterülete kb. 68 m2, két egymásba
nyíló standard szobából állnak, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval. Mozgáskorlátozottak számára speciálisan kialakított szoba
igényelhető.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-23:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, tea, kávé, fagylalt (meghatározott időszakban) térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes
italok, a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, strandröplabda, kosárlabda. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás
szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: biliárd, asztalitenisz, darts, boccia, teniszpálya,
minigolf, motorizált vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence. A szálloda SPA központjában térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
törökfürdő, szauna, szolárium, különböző testkezelések széles választéka.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszda, miniklub, játszótér várja.
Egyes szolgáltatások a Sol Nessebar Palace és
a Sol Nessebar Bay hotel között átjárhatók.

Sol Nessebar
Palace
Neszebár

illusztráció

♦ Family ♦

♦ Prestige ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• csúszda
• közvetlen part

A színvonalas szállodát családoknak,
pároknak, a kikapcsolódásra vágyó
utasainknak egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Neszebár

♦ Family ♦

♦ Prestige ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• csúszda
• közvetlen part

A színvonalas szállodát családoknak,
pároknak, a kikapcsolódásra vágyó
utasainknak egyaránt ajánljuk.

illusztráció

Bulgária - Neszebár

Sol Nessebar
Bay

FEKVÉSE: A három épületből álló szállodakomplexum Burgasz repülőterétől kb. 35 kmre található, közvetlenül a tengerparton fekszik, Neszebár központjától kb. 2 km-re.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte étterem (olasz – előzetes foglalás szükséges) bárok (medence
bár, lobby bár) és diszkó várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, vízi csúszda. 2015 június elején aquapark
nyílt a komplexum területén, mely 6 különböző
csúszdával várja a vendégeket. A napernyők és
napágyak a medencénél, valamint a tenger felöli napozóteraszon térítésmentesen állnak rendelkezésre. A strandtörölközők letét ellenében
vehetők igénybe. A szórakozásról animációs
és sport programok gondoskodnak. Térítés
ellenében: üzletek, konferenciaterem, internet
sarok, orvosi ügyelet, mosoda, pénzváltási lehetőség.
SZOBÁK: A szálloda 246 szobával rendelkezik, standard és családi szobák foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 30 m2,
kertre vagy tengerre nézőek. A standard szobák
felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió,
széf (térítés ellenében), hűtő (térítés ellenében),
wireless internetezési lehetőség. A fürdőszobában
kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található. A családi
szobák alapterülete kb. 60 m2, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval, két
összenyitható standard szobából állnak. Mozgáskorlátozottak számára speciálisan kialakított szoba
igényelhető.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-23:00 óra
között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat
tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben. A bárokban és
a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé, fagylalt (meghatározott időszakban) térítésmentesen fogyaszthatók. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart
gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, strandröplabda, kosárlabda. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás
szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: biliárd, asztalitenisz, darts, boccia, teniszpálya,
minigolf, motorizált vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence. A szálloda SPA központjában térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
törökfürdő, szauna, szolárium, különböző testkezelések széles választéka.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszda, miniklub, játszótér várja.
Egyes szolgáltatások a Sol Nessebar Bay Hotel
és a Sol Nessebar Palace között átjárhatók.
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FEKVÉSE: Az apartmanszálloda Burgasz repülőterétől kb. 8 km-re található, Pomorie városában,
közvetlenül a homokos tengerparton fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2007-ben épült üdülőkomplexum területén 6 különálló épület helyezkedik el. Központi étterem, a’la carte étterem, bárok (tengerparti bár, medence bár, lobby bár, Café
Vienna, stb.) várják a vendégeket. A bárok az all
inclusive vendégek számára térítésmentesen, míg
a reggelis és félpanziós ellátásban részesülő vendégek számára térítés ellenében vehetők igénybe.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence és vízi csúszda található. A napágyak és a napernyők az all inclusive ellátást igénybevevő vendégek részére ingyenesen állnak rendelkezésre, a
reggelit és félpanziót foglalt vendégek térítés ellenében vehetik igénybe. A szórakozásról animációs
és sport programok gondoskodnak. Térítésmentes szolgáltatások: wireless internetezési lehetőség a lobbyban és az a’la carte éttermekben. Térítés ellenében: szobaszerviz, üzletek, pénzváltás,
konferenciaterem, busz a városközpontba, autóbérlés, orvosi ügyelet.
SZOBÁK: A szállodakomplexum összesen 770
studióval és apartmannal rendelkezik, studió szobák és egy-, illetve két hálószobás apartmanok
foglalhatók. A legtöbb studióhoz és apartmanhoz
erkély vagy terasz tartozik. Felszereltségük: központi légkondicionáló, televízió, telefon, wireless
internetezési lehetőség (térítés ellenében), széf
(térítés ellenében). A fürdőszobában kád, WC,
köntös, hajszárító található.
ELLÁTÁS: Reggeli: a szálloda reggelis ellátása
magába foglalja a reggelit, az italok térítés ellenében fogyaszthatók. Félpanzió: a szálloda félpanziós ellátása magába foglalja a reggelit és
a vacsorát. Az italok térítés ellenében fogyaszthatók.
Az all inclusive ellátás tartalmazza: reggeli, ebéd,
vacsora a főétteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délutáni kávé, sütemény, fagylalt
(meghatározott időszakokban). A bárokban és
a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok,
prémium italok, a frissen facsart gyümölcslevek és
az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, íjászat, strandröplabda,
aerobik, vízi aerobik. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében
vehetők igénybe: fitneszterem, bowling, darts, biliárd, motorizált vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: jakuzzi, belső medence. Egyes szolgáltatások előzetes foglalás esetén, valamint térítés ellenében
vehetők igénybe: SPA központ, szauna (finn, infra,
thalasso) masszázs, gőzfürdő, szolárium, szépségszalon, fodrászat.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
csúszdák, miniklub, minidiszkó, játszótér várja.

Sunset
Resort
Pomorie

illusztráció

♦ Family ♦

♦ Relax ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• közvetlen part
• reggeli
• félpanzió
• all inclusive

A hangulatos szállodát pároknak,
kikapcsolódásra vágyó családos utasainknak
egyaránt ajánljuk.
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Napospart

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive

A szállodát elsősorban fiataloknak, a
nyüzsgést kedvelő utasainknak ajánljuk.

Bulgária - Napospart

Planeta
Hotel

FEKVÉSE: A szálloda Burgasz repülőterétől
kb. 25 km-re található, Napospart központjától kb. 1 km-re, a homokos tengerparttól kb.
70 m-re fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte étterem (előzetes
foglalás szükséges), bárok (snack bár, lobby
bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló. A napernyők,
napágyak a medencénél térítésmentesen,
míg a tengerparton térítés ellenében állnak
rendelkezésre. A strandtörölközők letét ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban
térítésmentesen. Térítés ellenében: széf a recepción, konferenciaterem, autóbérlés, pénzváltási lehetőség, orvosi ügyelet, mosoda.
SZOBÁK: A szálloda 400 szobával rendelkezik,
standard, superior és családi suite szobatípusok
foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy
terasz tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 40 m2. A standard szobák felszereltsége:
központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), telefon, televízió, széf (térítés ellenében), minibár, minihűtő, wireless internetezési
lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A superior szobák
alapterülete kb. 45 m2, felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval. A családi suite szobákban
egy nappali és egy hálószoba található, melyek
tolóajtóval vannak elválasztva, két fürdőszobával
rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-23:00
között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni
tea, kávé, sütemény és délutáni snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók.
Az import alkoholos és alkoholmentes italok térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, asztalitenisz, animációs
programok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, számítógépes játékok.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: szauna, jakuzzi, belső medence. A szálloda SPA központjában térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló
és animációs programok várják. Rácsos kiságy és
az étteremben etetőszék igényelhető.
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FEKVÉSE: A szálloda Burgasz repülőterétől kb.
30 km-re található Naposparton, a homokos tengerparttól egy sétány választja el, Neszebártól kb.
5 km-re található.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte étterem (tartózkodás alatt egy
alkalommal térítésmentesen lehet étkezni - előzetes foglalás szükséges), bárok (snack bár, lobby
bár, medence bár) várják a vendégeket. A kertben
szabadtéri medence. A napágyak és a napernyők
a medencénél térítésmentesen, a tengerparton
térítés ellenében állnak rendelkezésre. Strandtörölköző letét ellenében igényelhető. A lobbyban
wireless internetezési lehetőség térítés ellenében.
Térítés ellenében: orvosi ellátás, üzletek, pénzváltási lehetőség, széf, fodrászat.
SZOBÁK: A szálloda 334 szobával rendelkezik,
superior, családi, studió és apartman szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély vagy terasz
tartozik. A superior szobák park felöli szobák, felszereltségük: légkondicionáló, telefon, televízió,
minibár. A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található. A családi szobák két összenyitható szobából állnak, további felszereltségük megegyezik a superior szobákéval. A studiók tengerre
vagy részben tengerre nézőek, alapterületük kb.
35 m2, felszereltségük megegyezik a superior
szobákéval. Az apartman szobák tengerre vagy
részben tengerre nézőek, alapterületük kb. 41 m2,
nappalival és hálófülkével rendelkeznek, további
felszereltségük megegyezik a superior szobákéval.
ELLÁTÁS: Félpanzió: a szálloda félpanziós ellátása magába foglalja a reggelit és a vacsorát. Az
italok térítés ellenében fogyaszthatók.
All inclusive ellátás, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni
tea, kávé, snackek. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea,
kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, fogyasztás az
a’la carte étteremben térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Igénybe vehető szolgáltatások: asztalitenisz, boccia, darts, aerobik, vízi
gimnasztika, fitneszterem (tartózkodás alatt egy
alkalommal térítésmentes az AI-os vendégeknek),
minigolf, vízi sportok a tengerparton. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe.
WELLNESS: Egyes szolgáltatások előzetes foglalás esetén vagy térítés ellenében a vendégek
rendelkezésére állnak: különböző wellness és szépség szolgáltatások, belső medence, jakuzzi, szauna
(tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentes az
AI-os vendégeknek), masszázs, gőzfürdő.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, játszótér várja. Rácsos kiságy térítés ellenében igényelhető.

LTI Neptun
Beach
Napospart

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• félpanzió
• all inclusive

A szállodát pároknak, az aktív
kikapcsolódást kereső utasainknak
egyaránt ajánljuk.
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Napospart

♦ Family ♦

♦ Relax ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• vízi csúszdák

A színvonalas szállodát az aktív
kikapcsolódást kedvelő családoknak
és pároknak egyaránt ajánljuk.

illusztráció

Bulgária - Napospart

Das Club Hotel
Sunny Beach

FEKVÉSE: A három épületből álló szállodakomplexum Burgasz repülőterétől kb. 30 km-re
található, kb. 150 m-re fekszik a homokos tengerparttól, Neszebár központjától kb. 5 km-re.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2013-ban felújított
komplexumban központi étterem, bárok (medence bár, lobby bár, snack bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napernyők és
napágyak a medencénél térítésmentesen, míg
a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. Térítés ellenében:
üzletek, fodrászat, konferenciaterem, internetsarok, wireless internetezési lehetőség, orvosi
ügyelet, autóbérlés, pénzváltási lehetőség.
SZOBÁK: A komplexum összesen 450 szobával rendelkezik, melyek 3 épületben helyezkednek el. Standard, studió és apartman
szobák foglalhatók. A szobák kertre, medencére vagy utcára néznek. A legtöbb szobához
erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák
alapterülete kb. 29 m2. A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló, telefon,
televízió, széf (térítés ellenében), minibár (térítés
ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A studió szobák alapterülete
kb. 35 m2, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval. Az apartman szobák alapterülete kb.
45 m2, ajtóval elválasztott nappalival és hálószobával rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-23:00
között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli, délutáni snack, tea. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok
térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, asztalitenisz, röplabda,
minifoci, minigolf, aerobik, teniszpálya, animációs programok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: biliárd, teniszfelszerelés.
WELLNESS: A szálloda SPA központjában térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
szauna, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmenü,
gyermekmedence, vízi csúszda, miniklub és játszótér várja. Az étteremben etetőszék igényelhető.
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FEKVÉSE: A szálloda Burgasz repülőterétől kb.
35 km-re, Naposparton található, Neszebár városközpontjától kb. 5 km-re. A hotel kb. 100 m-re fekszik a homokos tengerparttól, amelytől csak egy út
választja el. A szálloda közelében, kb. 200 méterre
bevásárlási és szórakozási lehetőségek találhatók.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2005-ben épült és
2014-ben felújított szálloda 2 főépületből áll,
mindkét szárnyban 1-1 főétterem, a’la carte étterem (olasz), bárok (lobby bár, snack bár, medence
bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri
medencék, gyermekmedence, vízi csúszda található. A medencénél a napernyők és napágyak
ingyenesen állnak rendelkezésre, míg a tengerparton térítés ellenében. A strandtörölközők letét ellenében vehetők igénybe. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
A lobbyban térítésmentes wireless internetezési
lehetőség. Térítés ellenében: pénzváltási lehetőség, üzletek, mosoda, internet sarok, fodrászat,
konferenciaterem, orvosi ügyelet.
SZOBÁK: A szálloda 630 szobával rendelkezik,
standard, junior suite és családi szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió, minibár, széf (térítés
ellenében). A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC,
hajszárító található. A családi szoba egy nagy szobából áll, amely egy elválasztóval kettéosztható,
felszereltsége megegyezik a standard szobáéval,
4 ágy található benne. Mozgáskorlátozottak számára speciálisan kialakított szoba igényelhető.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, napközben snackek, délutáni kávé,
tea, sütemény. A bárokban és a főétkezéseknél
a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea,
kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart
gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, asztalitenisz, minigolf,
strandröplabda, esti show műsorok, aerobik, vízi
aerobik, darts, légpuskalövészet, boccia. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges és
térítés ellenében vehetők igénybe: biliárd, tenisz
(pálya a szálloda közelében), motorizált vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness szolgáltatások: belső medence, szauna, szolárium, maszszázs.
GYERMEKEKNEK: A gyermekeket miniklub,
gyermekmedence, minidiszkó, vízi csúszda, játszótér, minigolf várja.

Iberostar Sunny
Beach
Napospart

illusztráció

♦ Family ♦

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• csúszda
• központban

A szállodát a város közelsége
miatt elsősorban fiataloknak, aktív
kikapcsolódásra vágyó családoknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Napospart

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• közvetlen part

A jó minőségű szállodát elsősorban pihenni
vágyóknak és családoknak ajánljuk.

Bulgária - Napospart

Bellevue
Hotel

FEKVÉSE: A szálloda Burgasz repülőterétől
kb. 30 km-re, Napospart központjától kb. 700
m-re található, közvetlenül a homokos tengerparton helyezkedik el.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (nemzetközi,
bolgár – előzetes foglalás szükséges), bárok
(lobby bár, medence bár, tengerparti bár) várják
a vendégeket. A kertben szabadtéri medence,
gyermekpancsoló található. A napágyak és
a napernyők a medencénél valamint a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre,
a strandtörölközők letét ellenében vehetők
igénybe. A lobbyban wireless internetezési
lehetőség térítésmentesen. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
Térítés ellenében: internet kávézó, pénzváltási
lehetőség, széf, üzletek, fodrászat, konferenciaterem, mosoda.
SZOBÁK: A szálloda 248 szobával rendelkezik, standard szobák foglalhatók. A legtöbb
szobához erkély, vagy terasz tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 24 m2, felszereltségük: légkondicionáló, telefon, televízió. A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-24:00 óra
között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat
tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben. A bárokban és
a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók.
Az import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium italok, a frissen facsart gyümölcslevek és az a’la
carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak
rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: biliárd, strandröplabda, fitneszterem,
asztalitenisz. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: vízi sportok a tengerparton, minigolf,
számítógépes játékok, lovaglás.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló,
játszótér, miniklub várja.

SUN & FUN besorolás:
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FEKVÉSE: A szálloda Naposparton található,
Burgasz repülőterétől kb. 35 km-re. Neszebártól
kb. 5 km-re, a homokos tengerparttól kb. 20 m-re,
melyet egy sétányon át lehet megközelíteni.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (bolgár, ázsiai, olasz – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, medence
bár, tengerparti bár, snack bár és szalon bár) várják a
vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, aquapark. A napernyők, napágyak és
a strandtörölközők a medencénél, valamint a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre.
Wireless internetezési lehetőség térítés ellenében.
A szórakozásról animációs és sport programok, valamint wellness szolgáltatások gondoskodnak. Térítés ellenében: üzletek, orvosi ellátás, autóbérlés.
SZOBÁK: A szálloda 633 szobával rendelkezik, melyek fő- és melléképületekben találhatók.
A szállodában standard, családi, studió szobák, valamint apartmanok foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák
alapterülete kb. 24 m2, felszereltségük: légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítés ellenében),
hűtő. A fürdőszobában kád, WC, hajszárító található. A családi szobák alapterülete kb. 39 m2, ajtóval elválasztott nappalival és két fürdőszobával
rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval. Az apartmanok alapterülete kb. 46 m2, ajtóval elválasztott nappalival és két
fürdőszobával rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A studiók
alapterülete kb. 28 m2, további felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, napközben snackek, délutáni kávé és tea. Tartózkodás
alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az a’la carte éttermek valamelyikében, azonban
előzetes foglalás szükséges. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók.
Az import alkoholos és alkoholmentes italok,
prémium kategóriájú italok, a frissen facsart gyümölcslevek valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: tenisz, teniszfelszerelés, focipálya, asztalitenisz, minifoci, darts, aerobik, falmászás, strandröplabda, animációs programok és esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe:
minigolf, biliárd, fitneszterem.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: jakuzzi, szauna. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint massázs, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket animáció, játszótér, minidiszkó, miniklub, gyermekmedence és
gyermekmenü várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető.

Evrika
Beach
Napospart

illusztráció

♦ Family ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• aquapark

A szállodát kikapcsolódni vágyó fiataloknak,
valamint családosoknak egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Napospart

♦ Family ♦

♦ Relax ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• csúszdák

A színes szolgáltatásokkal bíró szállodát
főként a kikapcsolódásra vágyó családoknak
ajánljuk.

Bulgária - Napospart

Tiara
Beach

FEKVÉSE: A szálloda Burgasz repülőterétől
kb. 40 km-re található, Naposparton fekszik kb.
200 m-re a homokos tengerparttól, kb. 5 km-re
Neszebár központjából, kb. 800 m-re vásárlási
lehetőségektől.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2003-ban épült és
2007-ben felújított szállodában központi étterem, a’la carte étterem (előzetes foglalás szükséges), bárok (medence bár, lobby bár) várják
a vendégeket. A kertben szabadtéri medence,
gyermekpancsoló, vízi csúszdák találhatók.
A napágyak és a napernyők a medencénél
térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre, strandtörölköző letét ellenében vehető igénybe. Wireless
internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. Térítés ellenében:
pénzváltási lehetőség, konferenciaterem, mosoda, autóbérlés, orvosi ellátás, szobaszerviz.
SZOBÁK: A hatemeletes szálloda 324 szobával rendelkezik, standard kertre vagy tengerre néző, valamint junior suite típusú szobák
foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák mérete kb. 25 m2,
felszereltségük: központi légkondicionáló, telefon,
televízió, minihűtő (térítés ellenében), széf (térítés
ellenében), wireless internetezési lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC,
hajszárító található. A junior suite szobák mérete
kb. 30 m2, további felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-24:00 óra
között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat
tartalmazza: reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben.
Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az a’la carte étteremben, azonban előzetes foglalás szükséges. A bárokban és
a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok,
a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében
állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, biliárd, aerobik, íjászat,
tollaslabda, darts, boccia, mini foci, vízilabda,
animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness s szépségszolgáltatások, mint SPA center, szépségszalon, szauna, törökfürdő, jakuzzi.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket játszótér, gyermekpancsoló, vízi csúszdák, miniklub, minidiszkó, várja.
Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SUN & FUN besorolás:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat,
árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

261

FEKVÉSE: A szállodakomplexum Burgasz repülőterétől kb. 35 km-re található a Naposparton,
közvetlenül a tengerparton fekszik, kb. 7 km-re
Neszebártól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2006-ban felújított
komplexumban 2 központi étterem, bárok (lobby
bár, medence bár, tengerparti bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence. A napágyak és a napernyők a medencénél térítésmentesen, míg a tengerparton térítés
ellenében állnak rendelkezésre. A szállodában
wireless internetezési lehetőség térítés ellenében.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. Térítés ellenében: üzletek, pénzváltási lehetőség, autóbérlés, orvosi ellátás, mosoda, szobaszerviz.
SZOBÁK: A komplexum 880 szobával rendelkezik, melyek három különböző szárnyban találhatók: Metropol, Arcadia, Chaika. Standard szobák
és studiók foglalhatók. A legtöbb szobához erkély
vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió, minibár
(térítés ellenében), széf (térítés ellenében), wireless
internetezési lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 22-28 m2.
A studiók alapterülete kb. 38-45 m2, konyhasarokkal rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Félpanzió: a szálloda félpanziós ellátása magába foglalja a reggelit és a vacsorát.
Az italok térítés ellenében fogyaszthatók.
All inclusive ellátás, mely 07:30-23:00 óra között
vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, napközben
snackek. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok, fagylalt (meghatározott időszakban) térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes
italok, prémium italok, a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Igénybe vehető szolgáltatások: röplabda, darts, aerobik, vízi aerobik,
számítógépes játékok. Tenisz és minigolf lehetőség a hotel közelében. Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint jakuzzi, masszázs, szauna,
gőzfürdő, törökfürdő, szépségszalon, fodrászat.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekanimáció,
gyermekmedence és gyermekmenü várja. Rácsos
kiságy igényelhető.

Chaika
Resort
Napospart

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• közvetlen part
• félpanzió
• all inclusive

A szállodakomplexumot fiataloknak,
a nyüzsgő éjszakai élet kedvelőinek ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Napospart

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• félpanzió
• teljes ellátás

A szállodát családos utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:

Bulgária - Napospart

Flamingo
Hotel

FEKVÉSE: A szálloda Burgasz repülőterétől
kb. 40 km-re található, Neszebár központjától
kb. 3,5 km-re, a homokos tengerparttól kb.
250 m-re fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2013-ban felújított szállodában központi étterem, lobby bár
és medence bár várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence.
A napágyak és a napernyők a medencénél
térítésmentesen állnak rendelkezésre, míg
a tengerparton térítés ellenében. A strandtörölközök letét ellenében vehetők igénybe.
Wireless internetezési lehetőség térítésmentesen a lobbyban. Térítés ellenében: szobaszerviz, pénzváltás, mosoda, üzletek, fodrászat,
autóbérlés.
SZOBÁK: A szálloda 158 szobával rendelkezik, melyek egy 6 emeletes épületben helyezkednek el. A szállodában standard szobák
foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy
terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítés ellenében), minibár (térítés
ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete
kb. 34 m2.
ELLÁTÁS: Félpanzió: a szálloda félpanziós ellátása magába foglalja a reggelit és a vacsorát.
Az italok térítés ellenében fogyaszthatók.
Teljes ellátás: a szálloda teljes ellátása magába
foglalja a reggelit, ebédet és a vacsorát. Az italok
térítés ellenében fogyaszthatók.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem. Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: biliárd.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint szauna, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, gyermekmenü és játszótér várja. Rácsos
kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető.

+
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FEKVÉSE: A szálloda Burgasz repülőterétől kb.
30 km-re található, Naposparton, kb. 300 m-re
fekszik a homokos tengerparttól és kb. 7 km-re
Neszebártól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2006-ban felújított
szállodában központi étterem, lobby bár és medence bár várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence és gyermekpancsoló várja a vendégeket. A napágyak és a napernyők a medencénél
térítésmentesen állnak rendelkezésre, míg a tengerparton térítés ellenében. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés
ellenében: pénzváltási lehetőség, orvosi ellátás,
üzletek, szobaszerviz, mosoda, autóbérlés.
SZOBÁK: A szálloda 200 szobával rendelkezik,
standard, studió és apartman szobák foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A standard szobák alapterülete kb. 40 m2, felszereltségük: központi légkondicionáló, telefon, televízió, minibár (térítés ellenében), széf (térítés
ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A studió szobák alapterülete
kb. 50 m2, további felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval. Az apartmanok kétszobásak
melyek ajtóval elválasztottak, alapterületük kb.
50 m2, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: A szálloda háromféle ellátással foglalható: reggeli, mely magába foglalja a reggelit.
Az italok térítés ellenében fogyaszthatók.
Félpanzió: a szálloda félpanziós ellátása magába
foglalja a reggelit és a vacsorát. Az italok térítés
ellenében fogyaszthatók.
All inclusive ellátás, mely 07:00-22:00 óra között
vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni snack, tea.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek
térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetők igénybe: biliárd, kerékpárbérlés.
GYERMEKEKNEK: Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető.

Grand Hotel
Sunny Beach
Napospart

illusztráció

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• reggeli
• félpanzió
• all inclusive

A szállodát elsősorban fiataloknak, az aktív
kikapcsolódást kedvelőinek ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Elenite

♦ Relax ♦

♦ Family ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• csúszdák
• közvetlen part

A szállodát főként családosoknak valamint
pihenni vágyó utasainknak ajánljuk.

Bulgária - Elenite

Royal
Park

FEKVÉSE: A szálloda Burgasz repülőterétől
kb. 45 km-re, Neszebártól kb. 15 km-re fekszik,
Naposparttól kb. 9 km-re, közvetlenül a tengerparton található.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem és 3 a’la carte étterem (előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, medence bár és „Irish” bár) várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, vízi csúszdák találhatók. A napágyak és
napernyők a medencénél és tengerparton ingyenesen állnak rendelkezésre. A strandtörölközők letét ellenében vehetők igénybe.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. Térítés ellenében: pénzváltási
lehetőség, autóbérlés, internetezési lehetőség, konferenciaterem, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 505 szobával rendelkezik, standard szobák, studiók és két hálószobás studiók foglalhatók. A legtöbb szobához
erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák
felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió, minibár (egyszeri feltöltés vízzel). A fürdőszobában kád, WC, hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:3024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek
és fogyasztás az a’la carte éttermekben térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetők igénybe: fitneszterem, asztalitenisz, röplabda, darts, bowling, squash, tenisz,
minigolf, futball, íjászat, golf, aerobik, vízi aerobik,
aquapark.
WELLNESS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: SPA központ, szépségszalon, fodrászat, szauna, gőzfürdő, szolárium, masszázs, jakuzzi.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
és miniklub várja.

SUN & FUN besorolás:
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FEKVÉSE: A szálloda Burgasz repülőterétől
kb. 30 km-re, Neszebártól kb. 800 m-re található
Napospart déli részén, kb. 250 m-re a homokos
tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, bárok („Kotva” bár, lobby bár, medence
bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, valamint mini
aquapark található. A napágyak és a napernyők
a napozóteraszon térítésmentesen állnak rendelkezésre, míg a tengerparton térítés ellenében.
A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében: internet kávézó,
konferenciaterem, orvosi ügyelet, üzletek, pénzváltási lehetőség, autóbérlés, mosoda, szobaszerviz. A szórakozásról animációs és sport programok,
valamint wellness szolgáltatások gondoskodnak.
SZOBÁK: A 2014-ben felújított szálloda 471
szobával rendelkezik, melyek egy négyemeletes
épületben találhatóak. A legtöbb szobához erkély
vagy terasz tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 24 m2, felszereltségük: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, minihűtő
(térítés ellenében), wireless internetezési lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. Az apartmanok alapterülete kb. 36 m2, nappali résszel rendelkeznek,
további felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval.
ELLÁTÁS: Reggeli: A szálloda reggelis ellátása
magába foglalja a svédasztalos reggelit. Az italok
térítés ellenében fogyaszthatóak.
Félpanzió: A szálloda félpanziós ellátása magába foglalja a svédasztalos reggelit és a vacsorát.
Az italok térítés ellenében fogyaszthatók.
Teljes ellátás: A szálloda teljes ellátása magába
foglalja a svédasztalos reggelit, ebédet és a vacsorát. Az italok térítés ellenében fogyaszthatóak.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: asztalitenisz, biliárd,
fitneszterem.
WELLNESS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: szauna, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekanimáció,
minidiszkó és gyermekmedence várja. Rácsos kiságy és etetőszék az étteremben igényelhető.

Kotva
Hotel
Napospart

illusztráció

♦ Family ♦

♦ Young ♦

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• reggeli
• teljes panzió
• félpanzió
• mini aquapark

A szállodát főként családos utasainknak
valamint fiataloknak ajánljuk.

SUN & FUN besorolás:
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Napospart

♦ Family ♦

♦ Young ♦

illusztráció

Szolgáltatások:

Véleményünk:

• all inclusive
• központban

Az egyszerűbb szállodát főként fiataloknak
és családos utasainknak ajánljuk.

Bulgária - Napospart

Hotel
Baikal

FEKVÉSE: A szálloda Burgasz repülőterétől
kb. 25 km-re található Napospart központjában, kb. 150 m-re a homokos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2015-ben felújított szállodában központi étterem, a’la carte
étterem (előzetes foglalás szükséges), bárok
(lobby bár, medence bár) várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medence és gyermekpancsoló található. A napernyők, napágyak
a medencénél és a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. Térítés ellenében: internetezési lehetőség, internet kávézó,
pénzváltási lehetőség, autóbérlés, mosoda,
üzletek, orvosi ellátás, fodrászat.
SZOBÁK: A szálloda összesen 290 szobával
rendelkezik. A szállodában standard, superior,
deluxe és studió szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A kertre néző standard szobák alapterülete
kb. 20 m2. A standard szobák felszereltsége:
légkondicionáló, telefon, televízió, minihűtő,
wireless internetezési lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC és
hajszárító található. A superior szobák alapterülete kb. 31 m2. A tengerre vagy kertre néző studió
szobák alapterülete kb. 40-54 m2 .
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-23:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben, napközben
snackek, délutáni kávé, tea, sütemény. A bárokban
és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok,
a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében
állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: animációs programok, fitneszterem,
asztalitenisz. Egyes szolgáltatások térítés ellenében vehetőek igénybe: minigolf, biliárd.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness szolgáltatások, mint szépségszalon, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket játszótér, gyermekpancsoló, minidiszkó, miniklub és animációs
progamok várják. Rácsos kiságy és az étteremben
etetőszék igényelhető.

SUN & FUN besorolás:
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Általános szerződési feltételek
Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig

Sun & Fun Holidays Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s adószám: HU 14126523
A cég a Fővárosi Bíróság mint Törvényszék által megjelölt cégjegyzékszám alatt van nyilvántartva. Cégjegyzékszám: 01-09-890130
Cím: 1138 Budapest, Meder u. 8/D fszt., Levelezési cím: 1138 Budapest, Meder u. 8/D fszt.
Telefon: +36-1-411 1515, Fax: + 36-1-312 4444, E-mail cím: info@sunfun.hu, weboldal: www.sunfun.hu
A Sun & Fun Holidays Kft. (továbbiakban: Utazásszervező) a számára előírt utazásszervezői vagyoni biztosíték biztosítását a QBE Atlasz Biztosító Zrt-vel kötötte.
A vagyoni biztosíték hatálya: nemzetközi utazásszervezés (belföldről külföldre).
A QBE Insurance (Europa) Limited Magyarországi Fióktelepe az Utazásszervezők Vagyoni Biztosíték Biztosítása szabályzatban foglalt rendelkezések szerint
átvállalja az Utazásszervező és Utazásközvetítő kártérítési kötelezettségéből adódó károk megtérítését.
A Biztosító elérhetősége: QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe, 1143 Budapest, Stefánia út 51.,
Telefon: +36-1-460 1400, Fax: +36-1-460 1499, e-mail: info.hungary@qbeatlasz.hu, weboldal: www.qbeatlasz.hu.
Engedélyező és hatósági nyilvántartást vezető hatóság: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal. Címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.,
Telefon: +36-1-4585-555, Fax: +36-1-4585-814, e-mail: mkeh@mkeh.gov.hu, weboldal: www.mkeh.gov.hu.
A Sun & Fun Holidays Kft. által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:254. §-ának, továbbá az utazási szerződésről szóló
281/2008. (XII.28.) Kormányrendelet, a 2009. évi LXXVI. törvény és a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet a szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló rendelkezései, illetve az általános szerződési feltételekben foglaltak az irányadóak.
I. UTAZÁSI SZERZŐDÉS
1. Az utazási szerződés az Utas és az Utazásszervező között az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével, az utazási szerződés aláírásával, az Utazásszervező visszaigazolásával, valamint az
előleg, avagy a jelen szerződésben meghatározott esetekben a teljes összeg befizetésével jön létre. Partnerirodánál (utazásközvetítő) történő megrendelés esetén az Utazásszervezővel kötött szerződés a partnernek írásban történő visszaigazolásával és a megrendelt szolgáltatás előlegének, 30 napon belüli indulás
esetén teljes összegének befizetésével lép hatályba. A szerződést a felek - valamennyi kikötésével együtt
- írásban, két példányban írják alá, melynek egyik példányát a jelentkezéskor az Utazásszervező vagy megbízottja az Utasnak átadja. Ha az Utazásszervező vagy a partneriroda a jelentkezést helyhiány, vagy más ok
miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor lép hatályba, ha az Utazásszervező az
Utast a jelentkezés feltétel nélküli elfogadásáról értesítette.
2. Amennyiben az Utas nem személyesen jár el, hanem javára harmadik személy foglalja le az utat, az
Utazásszervező nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast, illetve
hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Az utazási szerződés szerint az Utast terhelő
kötelezettségek az Utas javára szerződő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, melyek természetüknél fogva személyesen csak az Utast érinthetik (pl. védőoltás). Az eljáró személy
köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos – birtokába jutott – okiratot, tájékoztatót utastársainak
haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből fakadó károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel
tartozik.
A Felek rögzítik, hogy az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan harmadik személyre, aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek
megfelel. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jogok és kötelezettségek átruházását megelőzően keletkezett
kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségek megfizetéséért a megrendelő és a harmadik
személy egyetemlegesen állnak helyt.
3. Az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját, a részvételi díj összegét és annak tartalmát, illetve az egyéb, felszámításra kerülő költségeket az Utazásszervező
által közzétett tájékoztató (prospektus és weboldal) tartalmazza. Az utazási tájékoztatóban foglaltak jelen
szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az Utazásszervező fenntartja a jogát arra, hogy kivételesen,
indokolt esetben eltérjen a programfüzetben, ill. utazási tájékoztatóban foglaltaktól, ilyen esetben az
esetleges lényeges változásokról az utazási szerződés megkötése után az Utast vagy a foglalást bonyolító
partnerirodát igazolható módon (e-mail) értesíti. A változások az Utazásszervező weboldalán folyamatosan
megtekinthetők. Az Utas vállalja, hogy a változásokat az Utazásszervező weboldalán figyelemmel kíséri.
Az Utas kijelenti, hogy az Utazásszervező által kiadott utazási tájékoztatóban rögzített részletes feltételeket
és az utazáshoz szükséges és a vonatkozó jogszabályok által előírt fontos információkat („Tudnivalók A-Z”)
megismerte, azokat elfogadja, és az utazási szerződés aláírásával annak elfogadását igazolja. Az Utazásszervező által nyújtott hiteles információk figyelmen kívül hagyásából eredő költségek és károk az Utast terhelik. Mindazok a leírások, prospektusok, tájékoztatók, nyomtatott és elektronikus ismertetők, amelyeket
nem az Utazásszervező ad ki, az utazási szerződés teljesítése szempontjából érvénytelenek, ezek tartalmáért sem az Utazásszervező, sem annak közreműködői felelősséget nem vállalnak.
4. Az úti okmányok (útlevél, esetlegesen vízum) beszerzése az Utas kötelessége és felelőssége. Az Utas
köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, ideiglenes útlevél, vám-,
devizajogszabályok, be- és kiutazási szabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani; az ezek megszegéséből, be nem tartásából eredő többletköltségek és károk az Utast terhelik. Ideiglenes útlevéllel történő
utazás esetén a légitársaság megtagadhatja a check-in esetén az utasfelvételt, az ebből eredő károk az
Utast terhelik. Amennyiben az Utazásszervező az utazási szerződés megkötésekor vállalja, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat az iroda szerzi be, egyidejűleg tájékoztatja az Utast az őt terhelő adatszolgáltatási határidőkről. A határidők elmulasztása miatt meg nem valósuló utazásért, valamint ennek felmerülő
költségeiért az Utas tartozik felelősséggel. A nem európai uniós állampolgárságú Utasok a beutazási szabályokkal kapcsolatban érdeklődjenek az adott konzulátuson, illetve nagykövetségen, vagy kérjék utazási
irodájuk segítségét.
Az Utazásszervező a teljes részvételi díj kiegyenlítését követően adja ki az utasoknak az úti okmányokat
(repülőjegyet, vouchert, részvételi jegyet, stb.). Az Utazásszervező az irat, úti okmány (repülőjegy, voucher,
részvételi jegy) és – amennyiben van ilyen – biztosítási kötvény (a továbbiakban együtt: Dokumentumok)
Utas részére történő megküldését az Utas által a foglaláskor megadott, vagy legkésőbb az indulás napját
megelőző 8. napig az Utazásszervező tudomására hozott e-mail címre történő megküldéssel is jogosult
teljesíteni. Az Utas a jelen pontban írtakra tekintettel vállalja, hogy olyan e-mail címet ad meg, amelynek
rendszere a részére beérkező elektronikus üzenetekre automatikus válaszüzenetet küld, amely a Dokumentumok Utas részére történő beérkezését kétséget kizáróan igazolja (olvasási visszaigazolás). Amennyiben
az Utas e-mail levelezőrendszere olvasási visszaigazolás küldésére nem alkalmas, úgy az Utas köteles a
beérkezést követően haladéktalanul válaszüzenet formájában nyugtázni a Dokumentumok részére történt
beérkezését. Az Utas a Dokumentumok általa megadott e-mail címre történő megküldését joghatályosnak
ismeri el és tudomásul veszi, hogy az e-mail cím pontos megadása és a későbbiekben történő működése
vonatkozásában kizárólagosan őt terheli felelősség.
Az Utas a részére bármely módon eljuttatott Dokumentumokat köteles kinyomtatni és azokat az utazás
során mindvégig magánál tartani, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a repülőjegyet, részvételi
jegyet, vouchert és biztosítási kötvényt. Az Utas tudomásul veszi továbbá, hogy a foglalás során megadott
adatok helyességéért kizárólagos felelősség terheli, ezért az Utazásszervező felhívja az Utas figyelmét a személyes adatok pontos megadására. Amennyiben az Utas foglaláskor megadott e-mail címére legkésőbb
az indulás napját megelőző 7. napig nem érkeztek meg a Dokumentumok, úgy az Utas köteles haladéktalanul felvenni a kapcsolatot az Utazásszervezővel a probléma megoldása érdekében.
Amennyiben az Utas a foglaláskor nem ad meg e-mail címet, lehetőség van átvételi elismervény ellenében
a Dokumentumok személyes átvételére előzetes konzultációt követően a foglalást készítő utazási irodában,
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legkorábban 7 nappal az utazás indulása előtt, továbbá az Utazásszervező jogosult postai úton is megküldeni a Dokumentumokat az Utas részére.
5. Az Utazásszervező egyes célországokban az utazás helyszínén magyarul beszélő helyi képviseletet biztosít, aki kapcsolatot tart az utasok és a helyi szolgáltatók között és információkkal segíti az utasokat. Az
Utazásszervező felelősséggel tartozik a helyi képviselő munkájáért. Az Utazásszervező egyértelműen közzéteszi nyomtatott anyagaiban és weboldalán, hogy mely régiókban biztosít magyar nyelvű képviseletet.
Azokban a régiókban, ahol nem dolgozik magyar nyelvű képviselő, az Utazásszervező helyi szerződéses
partnere valamely általánosan használt idegen nyelven biztosítja az Utasok számára a helyi képviseletet.
Nem tartozik az Utazásszervező felelősséggel az Utas által nem a csomag részeként megrendelt, helyi
szolgáltatók által a helyszínen bonyolított szolgáltatásokért, így a helyi kirándulásokért sem.
Az Utazásszervező, illetve az Utazásközvetítő az utazás megkezdése előtt legalább hét nappal (a voucheren
feltüntetve) - ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, legkésőbb
az utazási szerződés megkötésekor - köteles az Utast írásban tájékoztatni az Utazásszervezőnek az utazás
célállomásán található, magyarul vagy általánosan használt idegen nyelvet beszélő helyi képviselője (illetve
ha az Utazásszervező ilyet biztosít, a csoport mellett a célország nyelvét vagy a célországban általánosan
használt idegen nyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult utaskísérői feladatokat ellátó személy) nevéről,
címéről és telefonszámáról, ennek hiányában arról a telefonszámról vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az Utas számára az utazásszervezővel történő kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazásszervezőről, amelyhez az Utas szükség esetén segítségért fordulhat.
II. DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI
1. A részvételi díj az utazások meghirdetett – az utazási csomagban szereplő - szolgáltatásainak ellenértékét, az Utazásszervező eljárási díját és szervezési költségeit, valamint az ÁFA összegét tartalmazza.
A részvételi díjban nem szereplő, de az Utast terhelő, külön feltüntetett díjak, adók, illetékek összege az
adott hatóság illetve üzemeltető egyoldalú rendelkezése alapján változhat. Az Utazásszervező fenntartja
magának a jogot az üresen maradt férőhelyek kedvezményes áron történő értékesítésére. A részvételi díj
ily módon történő csökkentése a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.
2. Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. A megfizetett előleg
garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az Utazásszervező más utasnak nem értékesíti. Az Utazásszervező által közölt előleget (40 %) a jelentkezéskor, a részvételi díj fennmaradó összegét pedig legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal kell megfizetni, kivéve, ha valamelyik külföldi közreműködővel
kötött szerződés alapján korábbi befizetési határidő indokolt. Az Utas tudomásul veszi, hogy a hátralék
megfizetésének időpontjáról az Utazásszervező külön értesítést nem küld. A határidő be nem tartása a
megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Az Utas ez esetben köteles az Utazásszervezőnek
a szerződés IV/1. pontjában meghatározott kötbért az ott szabályozott módon és mértékben, legkésőbb
az elutazás időpontja előtt 8 nappal megfizetni.
3. Ha a jelentkezés az utazás megkezdése előtti 30. napon belül történik, a részvételi díj teljes összegét
a jelentkezéssel egyidejűleg kell megfizetni. Opciós foglaláskor a részvételi díj határidőre történő megfizetésének elmulasztása esetén a megrendelés automatikusan törlésre kerül, így nem jön létre az utazási
szerződés. Bármely kedvezményre való jogosultságot az Utasnak a megrendelésekor kell bejelentenie és
igazolnia. Az utólagos bejelentéseket az Utazásszervező nem fogadja el.
4. Egyes, az Utazásszervező által értékesített utazási csomag menetrend szerinti repülőjegyet tartalmaz,
amelyet az utazási program jelez. A menetrendszerinti repülőjegy árát a légitársaság mindenkori díjszabása
határozza meg, ezért a meghirdetett csomagár a foglalás időpontjáig változhat. A repülőjegy értékesítés
közvetített szolgáltatás, amelyre a légitársaság Üzletszabályzata vonatkozik. Menetrend szerinti repülőjegyek vásárlása esetén a szerződés a jogszabályok szerint minden esetben a légitársaság és az Utas között
jön létre, így a menetjegy kiállításának, kifizetésének és az utazás lemondásának feltételeit az adott légitársaság Üzletszabályzata tartalmazza.
5. Az Utas az utazás során a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatás(oka)t csak akkor
veheti igénybe, ha a helyszínen a szolgáltatás teljes részvételi díját kifizeti az Utazásszervező képviselőjének
közlése szerinti pénznemben. Az Utazásszervezőt e szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációkért felelősség nem terheli.
6. A közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának megváltozása, továbbá az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, üzemanyagár valamint a szolgáltatóval
kötött szerződésben szereplő deviza – az Utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának időközi változása miatt az Utazásszervező a részvételi díjat
az utazás megkezdése előtt legkésőbb 21. napig felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét az Utazásszervező az Utassal írásban közli. A díjemelés mértéke a költségek emelkedésének mértékével arányos,
az Utazásszervező a részvételi díjat a költségnövekedés forintban számított összegével emeli meg. Ha az
Utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívülálló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a részvételi díj emelkedése 8%-t meghaladja, az Utazásszervező az
Utast haladéktalanul tájékoztatja. Az Utas a tájékoztatás alapján jogosult a változtatást elfogadni vagy a
szerződéstől 3 naptári napon belül elállni, amely döntését haladéktalanul, de legkésőbb a tájékoztatás
kézhezvételétől számított 3 naptári napon belül köteles az Utazásszervezővel írásban közölni.
III. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI
1. a) Az Utazásszervező a legkisebb tervezett utaslétszám hiányában az utazástól annak megkezdését megelőző 20 nappal elállhat.
1.b) Ha az Utazásszervező az utazás programját, időpontját, időtartamát, a meghirdetett közlekedési eszközt a szerződés megkötése után lényegesen megváltoztatja, vagy a részvételi díj emelés mértéke a 8 %-ot
meghaladja (VI/13), az Utas az utazás megkezdése előtt a változtatás közlésétől számított 3 naptári napon
belül a szerződéstől elállhat, melyet írásban vagy személyesen kell jeleznie. Ez esetben az Utast a 281/2008.
(XII.28.) Kormányrendelet 8. § (2) és (3) bekezdéseiben és a 9. § (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott
jogok illetik meg. Amennyiben az Utas 3 naptári napon belül nem nyilatkozik, úgy tekintendő, hogy az Utas
az elállási jogával nem kíván élni.
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5. Az Utas az utazás során az általa más személynek okozott kárért közvetlen felelősséggel tartozik.
6. Az Utazásszervező a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért, az időjárás megváltozásából illetve természeti okokból eredő kellemetlenségekért, vagy
károkért felelősséget nem vállal.
7.a) Az utazás során felmerülhet, hogy a repülőgép indulása/érkezése, a fakultatív programok lebonyolítása, illetve a transzfer időpontja megváltozik, ezekről az Utazásszervező az érintett utasait
tájékoztatja, amint a módosításról tudomást szerez. Az ezen társaságok működéséből adódó problémákért (sztrájk, késés, technikai problémák, stb.) az Utazásszervező felelősséget nem vállal.
Repülőgéppel történő utazás esetén a légitársaságok a menetrendben vagy egyéb kiadványokban
szereplő időpontoktól bármennyiszer és bármikor, akár közvetlenül az utazás előtt is eltérhetnek.
Szükség esetén előre nem közölt közbülső leszállásra, a repülőgéptípus, repülő társaság és a járat
cseréjére sor kerülhet.
b) Mind a menetrend szerinti, mind a charterjáratokon a poggyász súlykorlátot az adott légitársaság üzletszabályzata határozza meg. A repülőjáraton általában bizonyos súlyhatárig (a légitársaság
határozza meg) a feladott poggyász szállítása díjtalan, azonban a légitársaság üzletszabályzata ettől
eltérhet. A többletsúlyért fizetni kell, amely az Utast terheli. A feladható poggyászok súlyhatárairól az
Utazásszervező az utastájékoztatóban ad tájékoztatást.
c) Egyes repülőjáratokon rendelkezésre áll fedélzeti ellátás, függetlenül attól, hogy a járat charterjáratként vagy menetrend szerinti járatként üzemel. Az Utazásszervező az adott járat fedélzeti ellátására vonatkozó információt az utastájékoztatóban tünteti fel.
d) Az Utazásszervező nem felel a közlekedési vállalatok járatainak késéséből, szolgáltatásainak elmaradásából eredő károkért, és felhívja az Utasok figyelmét, hogy a 25/1999. (II.12.) Kormányrendelet
alapján az Utazásszervező és az Utas között megkötött utazási szerződéstől függetlenül a légi személyszállítási szerződés az Utas és a légitársaság között jön létre. A légi személyszállítási szerződés
teljesítésére a Ptk., a 2005. évi VII. törvény a 261/2004/EK rendelet és a 25/1999. (II.12.) Kormányrendelet rendelkezései, valamint a szerződő légitársaság üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak.
A varsói, a berni és a montreáli egyezmények korlátozzák a közreműködőkért való felelősséget.
A varsói egyezményt az 1964. évi 19. sz. tvr., a berni egyezményt az 1986. évi 2.sz. tvr., a montreáli
egyezményt a 2005. évi VII. tv. hirdette ki.
8. A repülőút során felmerült csomagkár esetén az Utas még a repülőtéren köteles a problémát
haladéktalanul a „Lost and Found” pultnál jelezni, és erről a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni.
Amennyiben az Utas okirattal bizonyította, hogy a helyszíni szolgáltató a jogos, és igazolt kárát nem
orvosolta, úgy köteles azt 15 napon belül elbírálás végett bejelenteni az Utazásszervezőnek. A légi
utazással kapcsolatos károk megtérítésére a Tanács 1997. október 9-i 2027/97/EK rendelet vonatkozik, mely a légi fuvarozók, utasok és poggyászuk légi szállítása tekintetében fennálló felelősségről
rendelkezik.
9. Az utazási szerződés nem megfelelő teljesítése esetén a panaszra okot adó esemény helyszínén az
Utas köteles kárenyhítő magatartást tanúsítani és ennek érdekében megfelelően eljárni.
Így az Utasnak az Utazásszervező képviselőjével, vagy a közreműködő partneriroda képviselőjével haladéktalanul közölnie kell a kifogásokat. Az Utazásszervező-, illetőleg a partneriroda képviselője köteles az Utas
bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének a tényét az Utas kérésére jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utasnak átadni.
A helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az Utas panaszának rögzítésére szolgál: sem az, sem a helyszíni intézkedés nem jelentik azt, hogy az Utazásszervező a panaszt jogosnak fogadná el, avagy felelősségét azzal elismerné. A panaszt az utazás tényleges befejezését követően 8 napon belül a jegyzőkönyvvel együtt írásban,
postai úton vagy személyesen kell tudomásra hozni az Utazásszervezőnél, illetőleg annál a partnerirodánál
(közvetítő), amelynél az Utas az utazást bonyolította. A kárigény bejelentésére nyitva álló határidő Utas
általi elmulasztása esetén az Utazásszervező mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az Utas
jogosult kártérítési igénnyel fellépni, amennyiben bizonyítani tudja kártérítési jogalapját és összegszerűségét. Az utazásszervező az utazási szerződés nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért
való felelősségét, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj a szolgáltatás díja (a részvételi díj) öszszegének kétszeresét meghaladó része tekintetében korlátozza. A jegyzőkönyv rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károkért az Utazásszervező nem vállal felelősséget, ezek az
Utast terhelik. Az Utazásszervező köteles a bejelentést részletesen kivizsgálni és álláspontjáról a kárigény
bejelentésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatni az Utast. A szerződő felek kifejezetten rögzítik,
hogy az Utas részéről felmerülő panasz esetén a vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton, tárgyalások,
illetve levelezések formájában kísérelik meg rendezni. Mindaddig, ameddig az egyeztetés eredményre
vezethet, egyik fél sem fordulhat sem a nyomtatott, sem az elektronikus médiához. Ezen kötelezettség
megsértésével okozott kárért az Utas kártérítési felelősséggel tartozik az Utazásszervező felé.
10. Előre nem látható akadályok (a szálloda túltöltése vagy műszaki okok) esetén az Utazásszervező jogosult, hogy kártérítési felelősség nélkül a lefoglalt szálláshellyel megegyező kategóriájú másik szállást
biztosítson. Ha az Utazásszervezőnek módjában áll, magasabb árkategóriájú szállodát is felajánlhat, azonban amennyiben az Utas azt elfogadja, a díjkülönbözet az Utast terheli. Alacsonyabb kategóriájú szálloda
esetén – amennyiben az Utas által az elfogadásra kerül – az utazásszervező a változásból adódó árkülönbözetet az Utas részére visszatéríti. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban írtak alapján felkínált helyettesítő szolgáltatás Utas által történő elfogadásának minősül, amennyiben az Utas a helyettesítő szolgáltatást bármely
módon – ide értve a ráutaló magatartást is – elfogadja.
11. A katalógusban illetve a weboldalon található fakultatív programok és azok árai tájékoztató jellegűek.
A helyi képviselet a helyszínen ad aktuális tájékoztatást ezekről, illetve a megrendelésére is az utazás helyszínén van lehetőség. Ezen szolgáltatások nyújtására az Utazásszervező (illetve közreműködője) csak akkor
köteles, ha a fakultatív szolgáltatás teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak (pl. az adott programhoz
megfelelő idő, jelentkezők megfelelő száma, stb.), és az Utas a részvételi díjat az iroda képviselője által jelzett időpontig maradéktalanul megfizeti. Amennyiben az Utazásszervező mondja le az Utas által már befizetett fakultatív programot, úgy a befizetett díj az Utasnak visszafizetésre kerül. Az Utas a megrendelt kirándulást a helyi szervezők lemondási feltételei szerint mondhatja le, amelyről a helyi képviselő a helyszínen ad
tájékoztatást. A lemondást a helyszínen kell intézni, illetve az esetleges panaszt a helyszínen kell benyújtani.
12. A poggyász őrzéséről és felügyeletéről az utazás során az Utas köteles gondoskodni. A repülőn, buszon,
valamint a szállodában elveszett csomagokért az Utazásszervező felelősséget nem vállal. Ilyen esetben
azonnal a helyszínen az érintett társasághoz kell fordulni a problémával. A szállodában kihelyezett széfekért,
és az abban elhelyezett tárgyakért kizárólag az adott szálloda vállal felelősséget, az Utazásszervező ezen
szolgáltatásokra nincs befolyással.
13. Az Utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj nem emelhető, kivéve, ha a díjemelés lehetőségéről a szerződés rendelkezik. A díj emelésére kizárólag a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy deviza – az utazásszervező
közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és
a szerződésben pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának módját. A díjemelés indokát az
Utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell. Az Utas által az utazási szerződés alapján fizetendő
teljes díj az utazás megkezdését megelőző húsz napon belül még ezekben az esetekben sem emelhető.
14. Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek,
azonban az ebből eredő módosítási és többletköltségek az Utast terhelik.
15. A szerződő felek kijelentik, hogy a Sun & Fun Holidays Kft. által szervezett utazások esetében az utazással kapcsolatos vitás kérdéseiket megegyezés útján igyekeznek rendezni. Ennek hiányában a Budakörnyéki
Járásbíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg. Jogvita esetén a szerződés megkötésekor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.
16. Az Utazásszervező kijelenti, hogy a katalógusban esetlegesen megjelent tartalmi és nyomdai hibákért
felelősséget nem vállal. A mindenkor érvényes és aktuális információk a www.sunfun.hu weboldalon találhatók és olvashatók.
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1.c) Az 1.a,) és 1.b) pontban rögzített esetekben az Utazásszervező az addig megfizetett részvételi díjat
az Utas részére a szerződés megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül
visszatéríti.
2. Ha a szerződés az utazás során szűnik meg, az Utazásszervező az Utas érdekében szükséges intézkedéseket megteszi, és ennek költségeit abban az esetben megelőlegezi, ha a szerződés az Utazásszervező
hibájából vagy kezdeményezésére szűnik meg. Az intézkedések költségének viselése az Utazásszervezőt
csak azon esetben terheli, ha a szerződés neki felróható vagy érdekkörében felmerülő okokból szűnik meg.
Egyéb esetben a költségeket az Utas köteles megfizetni.
3. Amennyiben az utazást vis maior, háború, járvány, terrorizmusveszély, sztrájk, vagy elháríthatatlan természeti jelenség, technikai akadályok befolyásolják, vagy meghiúsítják, a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért az Utazásszervező felelősséget nem vállal, az ezen okból jelentkező többletköltségek az Utast terhelik. Az ilyen okból bekövetkezett változásokért az Utazásszervező kártérítési felelősséggel
nem tartozik.
IV. LEMONDÁSI ÉS MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK
1. Ha az Utas az utazás megkezdése előtt a szerződéstől eláll – a III.1.b) pontban foglalt okból történő
elállás kivételével -, avagy hatósági elutasítás miatt (pl.: útlevél, vízum) nem vehet részt az utazáson, az
alábbi mértékű költségtérítést köteles megfizetni. Az elállás napjának az számít, amikor az az Utazásszervező irodájába beérkezett. A lemondás napja beleszámít, az utazás napja nem számít bele a kötbér megállapításába.
• ha az elállás az utazás megkezdése előtti 61. napig történik, 5.000 Ft/fő kötbért számítunk fel
• 60-36. nap közötti elállás: a részvételi díj 10 %-át;
• 35-20. nap közötti elállás: a részvételi díj 40 %-át;
• 19-8. nap közötti elállás: a részvételi díj 80 %-át;
• 7-4. nap közötti elállás: a részvételi díj 90%-át;
• 3 napon belüli elállás esetén, illetve ha az Utas nem jelenik meg az indulásnál, ez esetben a részvételi díj
100%-át köteles az Utas megfizetni kötbér jogcímén.
Az Utazásszervező által beszerzett vízum díjának 100%-át köteles az Utas megtéríteni, függetlenül az elállás
napjától.
A fizetendő kötbért az Utazásszervező jogosult levonni az Utasnak visszajáró részvételi díj összegéből.
Amennyiben az Utas által befizetett összeg nem fedezi az Utazásszervező által igényelt kötbért, úgy az
Utas köteles azt (vagy a különbözetet) az elállás időpontjától (illetve az elállás közlésének elmaradása
esetén az utazás megkezdésének időpontjától) számított 8 napon belül az Utazásszervezőnek megfizetni.
A postai úton közölt elállás időpontját az elállási nyilatkozatnak az Utazásszervezőhöz történő beérkezési
ideje határozza meg.
2. Ha az Utas az Utazásszervező által szervezett külföldi társasutazáson hatósági orvos (vagy kórház) által igazolt betegségből eredő utazásképtelensége, továbbá igazolt katonai szolgálata, vagy elhalálozása
miatt nem vehet részt, az Utazásszervezőt illető kötbért a biztosítótársaság a biztosítás feltételei szerint
megtérítheti.
3. Ha az Utas az utazás feltételein az utazás megkezdése előtt módosítani kíván (utasnév, szállásfoglalás
kiegészítő szolgáltatásainak módosítása vagy törlése, stb.), köteles az Utazásszervező módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit megtéríteni az alábbiak szerint:
• 35. napig bejelentett módosítások miatt személyenként 3.000,- Ft/fő;
• 35 napon belül bejelentett módosítások miatt személyenként 5.000,- Ft/fő.
Névmódosításnak minősül az Utas nevének nem pontos megadásából adódó javítás, mint betűelírás a
névben, vagy több név esetén az egyik név lehagyása (pl. Kovácsné Horváth Zsuzsanna helyett Horváth
Zsuzsanna). Azonos szobában lakó utasok esetében névmódosítás címén legfeljebb egy nevet lehet kicserélni, a második név vagy ennél több név cseréje már a foglalás lemondásának minősül. Bizonyos légitársaságok a név nem megfelelő (pl. nem útlevél szerinti) megadása miatt a fentiektől eltérő névmódosítási díjat
számolhatnak fel az adott légitársaság mindenkori üzletszabályzata alapján.
Előfoglalási időszakra vonatkozó speciális módosítási feltételek: az adott előfoglalási időszak végéig lehet
a foglalásban módosításokat végezni a fentebb megadott feltételek szerint. Ezen időpontot követően a
fenti kedvezményes feltételek módosításának teljesíthetőségét az Utazásszervező nem garantálja. Amenynyiben az Utas által befizetett összeg nem fedezi az Utazásszervező jelen pontban megállapított költségeit,
az Utas köteles azt (ill. a különbözetet) a módosítás időpontjától számított 8 napon belül az Utazásszervezőnek megfizetni.
4. Az utazási szerződés lényeges elemeinek (úti cél, időpont, szálloda, utazók létszámának csökkenése)
módosítására az Utas részéről csak a IV/1. pontban megadott kötbér megfizetése mellett és új foglalás
keretei között van lehetőség.
5. Menetrend szerinti járatok esetében a jegykiállítást követően a repülőjegy módosítási és lemondási
feltételei megegyeznek a légitársaság feltételeivel a légi személyszállítási törvény (1995. évi XCVII. törvény)
szabályozása szerint.
6. Bizonyos esetekben a szállodák a jelen ÁSZF-ben feltüntetettekhez képest eltérő – az Utasra nézve
hátrányos – lemondási feltételeket határozhatnak meg, amely feltételeket az Utassal megkötött egyedi
szerződés rendelkezései tartalmazzák.
V. BIZTOSÍTÁS
1. A biztosítások díjait a publikált csomagár nem tartalmazza. Az útlemondási biztosítást az Utazásszervező
automatikusan az utazási csomaghoz hozzáfoglalja, amelynek díját az Utas köteles megfizetni, kivéve, ha az
útlemondási biztosítást az Utas nem kívánja igénybe venni.
Az útlemondási biztosításra vonatkozó részletes feltételekről a biztosítási szabályzat rendelkezik, amelyet
az Utazásszervező a foglalással egyidejűleg az Utas részére átadott, aki annak átvételét jelen szerződés
aláírásával elismerte és nyugtázta. Az útlemondási biztosítás hatálya nem terjed ki az olyan lemondásokra,
ill. módosításokra, amelyek az Utas saját érdekkörében felmerült ok miatt következtek be. A biztosítási
szabályzatban meghatározott esetekben a biztosító – az Utazásszervező igazolása alapján – a felmerült
lemondási költséget (kötbér) – 20 % önrészesedés megtartása mellett – visszafizetheti az Utas részére. Az
útlemondási biztosítás díja nem visszatéríthető. Az utazásképtelenséget a biztosított köteles annak bekövetkeztétől számított 2 napon belül az Utazásszervezőnek írásban bejelenteni. Ezen bejelentési kötelezettség nem, avagy késedelmes teljesítése miatt keletkező bármely kárt a biztosított köteles viselni.
2. Az Utazásszervező tájékoztatta az Utast arról, hogy a részvételi díj önmagában, külön foglalás hiányában
nem foglalja magában a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, amelyre tekintettel az Utazásszervező
javasolja, hogy az utazók saját biztonságuk érdekében érvényes és az utazásnak megfelelő feltételeket tartalmazó baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás birtokában keljenek útra. Az Utazásszervező nem felel
az Utasnak az utazás során bekövetkezett poggyász- és baleseti káraiért, illetve megbetegedése esetén
a gyógykezeléséért. Az Utazásszervező a fenti eseményekre kiterjedően arra biztosít lehetőséget, hogy az
Utas biztosítást kössön az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg. A baleset-, betegség- és pogygyászbiztosítás az Utazásszervező által ajánlott biztosítási csomagként az utazási csomaghoz hozzáfoglalható. A biztosítások feltételeinek részletei a www.sunfun.hu weboldalon olvashatók, vagy az Utazásszervező
megbízott partnereinél megtekinthetők.
VI. TOVÁBBI FELTÉTELEK
1. Az Utas tudomásul veszi, hogy az Utazásszervező számára szükséges megadni foglalásonként legalább
egy lakcímet a számlázáshoz, egy e-mail címet (ha rendelkezésre áll) a kapcsolattartás miatt, illetve egy mobiltelefonszámot, amelyen az Utasok az utazás előtt és alatt elérhetők, hogy az esetlegesen fellépő változásokról az Utazásszervező az Utasokat értesíteni tudja. A telefonszám nem megadásából keletkező károkért
az Utazásszervező nem felelős. Az Utazásszervező vállalja ugyanakkor, hogy a megadott telefonszámot
kizárólag az utazással kapcsolatos információadásra használja, azt bizalmasan kezeli, harmadik személynek
nem adja tovább és nem használja fel sem üzleti, sem marketing célokra. Az Utas hozzájárulását adja ahhoz,
hogy e-mail címét és lakcímét az utazásszervező marketing célokra felhasználja, kivéve azokat az eseteket,
amikor az Utas a hozzájárulást kifejezetten megtagadja. Az erre vonatkozó részletes szabályozást az Utazásszervező adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza.
2. Utazásszervező köteles a szerződésszegésével okozott kárt megtéríteni, azonban mentesül a kártérítési
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott
helyzetben általában elvárható.
3. Az Utazásszervező nem köteles a részvételi díjat visszatéríteni, ha az Utas valamelyik kifizetett szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.
4. Az utazás első és utolsó napja az utazási cél megközelítéséhez szükséges utazással telik el, ezek a napok
beszámítanak az utazási ajánlatban megjelölt és a teljes utazásra vonatkoztatott napok számába. Repülőgéppel történő indulásnál az Utasoknak az indulás előtt 2 órával jelen kell lenniük a repülőtéren. A nyaralás
helyszínére vonatkozóan megadott transzfer idő ezen felül számítandó, amely a szálloda és a repülőtér
közötti távolság arányában változik. Mivel az Utasok társasutazáson vesznek részt, ennek következtében
a transzfer idő akár 2-3 óra is lehet az utasok több szállodából való le- és felszállítása, illetve az esetlegesen előre nem látható technikai okok miatt. A nemzetközi gyakorlat értelmében a szálloda a szobákat az
érkezés napján 14 vagy 15 órától (országonként változó), a távozás napján 12 óráig biztosítja, függetlenül
a repülőgép menetrendjétől. Egyes szállodai szolgáltatások a hivatalos bejelentkezés és kijelentkezés időpontja között vehetők csak igénybe.

Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a Sun&Fun Holidays Kft. biztosításközvetítőtől a biztosítási szerződés megkötése előtt a biztosító főbb adatairól (a társaság neve, székhelye, jogi formája és címe, székhely
államának és felügyeleti hatóságának megjelölése) és a kalkulált útlemondási biztosítás elnevezésű biztosítási szerződési feltételeinek jellemzőiről közérthető, egyértelmű és részletes írásbeli tájékoztatást kaptam,
a kalkulált útlemondási biztosítás feltételét a szerződés megkötése előtt átvettem, tartalmát megismertem.
A jelentkezést elfogadó nyilatkozatot átvettem, a fenti utazási szerződést és a katalógusban, valamint a
www.sunfun.hu weboldalon szereplő, az utazással kapcsolatban közzétett információkat, valamint a „Tudnivalók A-Z” cím alatt található általános tudnivalókat megismertem, azokat elfogadom, és a velem együtt
utazókra nézve is kötelező érvényűnek tekintem.
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Tudnivalók A-Z
Amit általában az utazásról tudni érdemes
Tudnivalók A-Z

Az utazásról A-Z

ADATVÉDELEM: A foglaláshoz bekért adatokat az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően
az Adatvédelmi Nyilatkozatunkban részletesen szabályozottan kezeljük, ezért információt foglalásukkal vagy adataikkal kapcsolatban még közvetlen hozzátartozóiknak sem adhatunk ki.
BIZTOSÍTÁS: Csomagárainkhoz automatikusan hozzáfoglaljuk az útlemondási biztosítást, amely az
alapár 1,3%-a. Az útlemondási biztosítás időbeli hatálya: A biztosítás az utazásra való jelentkezést,
illetve az előleg és útlemondási biztosítási díj egyidejű megfizetését követő nap 0 órakor kezdődik
és az utazás megkezdéséig, a magyar repülőtérről történő indulás esetén a jegykezelés (check-in)
befejezéséig tart. Baleset-, betegség- és poggyászbiztosításra vonatkozóan partnerünk, a QBEAtlasz Biztosító kedvezményes csomagját ajánljuk, melynek megkötését javasoljuk. A biztosításokra
vonatkozó részletes információk a weboldalunkon megtalálhatóak.
CSECSEMŐK (INFANT): Csecsemőnek számít minden, a visszautazás napján 2. életévét be nem
töltött gyermek. A csecsemők számára a légitársaság nem biztosít külön ülőhelyet, ellátást, pogygyászfeladást. Fakultatív programjainkon a csecsemők részvétele ingyenes, ám beutaztató partnerünk a buszon nem tud külön ülőhelyet biztosítani nekik. A légitársaságok illetéket számolhatnak fel
a csecsemők után is. Amennyiben a helyszínen derül ki, hogy a csecsemő a légitársaság, ill. a hotel
szabályai szerint már nem számít infantnak, úgy a többletköltségek az utast terhelik.
A csecsemők elhelyezése a szállodai szobákban a szülőkkel egy ágyban történik, illetve korlátozott
számban rácsos kiságy igényelhető (esetenként térítés ellenében). Kérjük, erre vonatkozó igényüket
már a foglaláskor jelezzék. A rácsos kiságyat a szállodák lehetőségük és kapacitásuk függvényében
tudják biztosítani, erre irodánknak ráhatása nincsen.
GYERMEKEK: Gyermeknek számít minden 2. életévét betöltött gyermek. A gyermekkedvezmény
felső korhatárát a szállodák határozzák meg, erre irodánk nincs befolyással. A gyermekek életkorát
a repülőtéri check-in során ellenőrzik, valamint a szállodákban is elkérhetik a gyerekek korát igazoló
iratokat. Amennyiben a helyszínen derül ki, hogy a gyermek a nem megfelelően megadott életkor miatt nem jogosult valamilyen kedvezményre, úgy az ebből adódó esetleges többletköltségek
az utast terhelik. Gyermekeket legalább egy felnőttel lehet egy szobába befoglalni, ilyen esetben
általában a gyermek számára is teljes árat számít fel a szálloda. Az Utazásszervező publikációiban
szereplő gyermekéletkorok a visszaérkezésig be nem töltött gyermekéletkorokat jelentik.
FAKULTATÍV PROGRAMOK, HELYI ÜGYNÖKSÉGEK: A fakultatív programok szervezését és lebonyolítását beutaztató partnereink végzik. A katalógusunkban és a weboldalunkon feltüntetett
programok és árak tájékoztató jellegűek, a program- és árváltoztatás jogát partnereink fenntartják
maguknak. Pontos információkkal a kirándulásokról helyi képviselőnk szolgál érkezéskor, a helyszínen. Felhívjuk figyelmüket, hogy bizonyos kirándulások csak elegendő résztvevő jelentkezése esetén indulnak, illetve magyar nyelvű idegenvezetés csak a megnevezett minimum létszám esetén
biztosított. A minimum létszámokat beutaztató partnerünk határozza meg, ezekről, valamint a kirándulásokra érvényes részvételi és lemondási feltételekről képviselőnk az érkezéskor készséggel ad
tájékoztatást. Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a fakultatív kirándulásokkal kapcsolatos panaszaikat
kizárólag a helyszínen, helyi képviselőnk közreműködésével, a szervező irodánál tudják orvosolni.
Javasoljuk, ha kirándulni mennek, a kirándulási szelvény segítségével a kirándulás előtti nap délutánján rendeljék meg az ébresztést, a másnap reggeli hidegcsomagot és a késői vacsorát – amennyiben erre szükség van. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a nem helyi partnerünk által szervezett programokért, azok minőségéért és biztonságáért irodánk nem vállal felelősséget. Kérjük ezért, hogy az
ilyen programok igénybevétele előtt tájékozódjanak minden részletről és fontolják meg a döntést.
HELYI KÉPVISELET: A repülőtéren, magyar nyelvű helyi képviselőink várják utasainkat, ám a repülőtéri szabályok értelmében a tranzitváróba nem mehetnek be. Kollégáink érkezéskor az érkezési csarnok előtt, hazautazáskor az indulási csarnokban állnak az Önök rendelkezésére. A transzferbuszokon
kísérőt biztosítunk. Helyi képviselőink információs és fogadóórákat tartanak minden szállodában,
melynek időpontjáról, továbbá elérhetőségeikről az érkezéskor adnak tájékoztatást. A visszautazásról, a transzferbusz érkezéséről, illetve a pontos menetrendről kollégáink időben értesítik Önöket.
A többi fontos információt megtalálhatják a szállodákban kihelyezett információs mappákban is.
Megértésüket kérjük, hogy helyi képviselőinknek nincs lehetősége nemzetközi hívásokat indítani,
ezért a szállodai telefonhálózaton keresztül vagy SMS-ben tartják Önökkel a kapcsolatot. Kérjük,
hogy sürgős esetekben értesítsék a helyszínen dolgozó kollégáinkat. Ha sürgős esetben járnak el
kollégáink, előfordulhat, hogy az információs órára, vagy a megbeszélt időpontra késve érkeznek,
amiért megértésüket kérjük.
KATALÓGUSUNK KÉPANYAGA: Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy a katalógusban megjelentetett képek illusztrációk. A fotók általában az Önök utazása előtt több hónappal készülnek, ezért
előfordulhat, hogy azok nem a legaktuálisabb állapotot tükrözik.
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK UTAZÁSA: Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy egyes szállodák rendelkeznek mozgáskorlátozottak számára kialakított speciális szobákkal. Kérjük, ha mozgáskorlátozottak számára keresnek nyaralást, azt már foglaláskor jelezzék, és előre informálódjanak az
igényeiknek megfelelő szállodákról. Az egyiptomi, tunéziai, törökországi, görög és bolgár szabályozások ez esetben is eltérhetnek az itthon megszokottaktól.
NÁSZÚTRA KÉSZÜLŐK: Kérjük kedves utasainkat, hogy amennyiben nászútjukat szeretnék lefoglalni, úgy azt már foglaláskor előre jelezzék. Egyes szállodák a nászutasok számára apró meglepetéssel kedveskednek, ám elkérhetik a házassági anyakönyvi kivonatot, ezért javasoljuk, hogy ezt az
okmányt vigyék magukkal.
PANASZKEZELÉS: Kérjük, hogy bármilyen jellegű panasz esetén vegyék fel a kapcsolatot helyi
képviselőnkkel, mert kollégánk tudja az esetleges problémákat leghamarabb és leghatékonyabban, a helyszínen orvosolni. A helyszínen rögzített jegyzőkönyv alapján nyújtott tájékoztatásra és
panaszkezelésre tekintettel elfogadott és igénybe vett kompenzáció esetén az erről szóló nyilatkozat aláírása szükséges utasaink részéről. Az utas a nyilatkozattal a felajánlott kompenzációt és a
panasz kezelését az összes körülményre tekintettel kifejezetten arányosnak, méltányosnak és kielégítőnek ismeri el. Amennyiben további panasszal kíván élni, úgy azt a hivatkozott nyilatkozatban
írt helyeken megteheti. A helyben nem megoldható problémákról kérjék jegyzőkönyv felvételét
kollégánk segítségével, ez a dokumentum szolgál a hazautazás utáni panaszkezelés alapjául. A fakultatív programokra vonatkozó panaszokat minden esetben a helyszínen a kirándulásokat szervező
partnerünknek kérjük benyújtani, hiszen szerződésünk értelmében a helyszínen értékesített fakultatív kirándulásokért a szervezők tudnak felelősséget vállalni és az esetlegesen felmerülő problémákat
is kizárólag ők tudják orvosolni.
PARKOLÁS A REPÜLŐTÉREN: Az irodánkban készült foglalásokhoz kedvezményes parkolást
tudunk biztosítani a vecsési Fapados Parkolóban. Ennek aktuális áráról, feltételeiről tájékozódjon
irodánkban, katalógusunkban vagy partnereinknél. Az előfoglalási időszakban készült foglalásokra
50% kedvezményt biztosítunk, amennyiben a parkolási igény legkésőbb március 31-ig megérkezik
irodánkba (autó márkája, típusa, rendszáma és színe megadásával). Kérjük, hogy parkolásra vonatkozó igényét már a foglaláskor jelezze!
POGGYÁSZ- ÉS CSOMAGINFORMÁCIÓK: Kérjük, vegyék figyelembe a légitársaságok által
előírt csomagokra vonatkozó szabályokat, valamint az EU által előírt biztonsági szabályokat, mely
a kézipoggyászban szállítható folyadékok korlátozására vonatkozik, valamint a feladott és a kézi-
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poggyászra vonatkozó maximális méret- és súlykorlátozásokat. Túlsúlyos csomag felárát az utasnak
kell megfizetnie. Ha speciális csomagot szeretne feladni, jelezze azt már a foglalásnál. A speciális
csomagok (kerékpár, szörf deszka, golfütő, stb.) szállításáért a légitársaság speciális szállítási költséget számolhat fel, melyet az utasnak kell megfizetnie. Ezen csomagok szállítása során keletkezett
károkért sem a légitársaság, sem irodánk nem vállal felelősséget. Amennyiben a csomag megsérül,
késik, vagy elvész, kérjük, minden esetben vegyenek fel jegyzőkönyvet a repülőtéri tranzitban lévő
„lost and found” irodában, illetve haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a légitársasággal, vagy
helyi képviselőnkkel. A poggyászkárokért a légitársaságot terheli a felelősség.
SPORTFELSZERELÉSEK, KÜLÖNLEGES CSOMAGOK SZÁLLÍTÁSA: Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy egyes sportfelszerelések, valamint extra méretű és különleges csomagok szállítására
a transzferbuszokon nem mindig van lehetőség, egyéni transzfert azonban tudunk biztosítani - ezt
kérjük előre jelezni irodánk felé. Értékeiket az utazás során a kézipoggyászban tartsák maguknál.
REPÜLŐJÁRATOK, ILLETÉKEK, VÁLTOZÁSOK A MENETRENDBEN: A foglaláskor tájékoztatjuk
Önöket a légitársaságról, az aktuálisan érvényes illetékekről és a tervezett menetrendről. A menetrend, az illeték és az útvonal változtatásának jogát a légitársaság és irodánk is fenntartja magának. Változás esetén irodánk haladéktalanul tájékoztatja Önöket a foglalást intéző utazási irodán
keresztül és megküldi az érvényes információkat, illetve a változást weboldalunkon is publikáljuk.
Csomagáraink nem tartalmazzák a repülőtéri illetéket, az útlemondási, a baleset-, a betegség- és a
poggyászbiztosítást, valamint az esetleges kerozin felárat. Az útlemondási biztosítás a csomagárakhoz kötelezően hozzá számítandó. Az érvényes illetékekről weboldalunkon is tájékozódhatnak. Az
illeték megfizetése gyermekekre és általában csecsemőkre is vonatkozik.
Az aktuális menetrendet a partnereink által kiadott részvételi jegyen, valamint honlapunkon tüntetjük fel. Szíves megértésüket kérjük, hogy különböző okok (sztrájk, rossz idő, légtér túlterheltsége,
stb.) miatt előfordulhatnak késések, erre azonban irodánk nincs befolyással. Kérjük utasainkat, hogy
mindig a megadott időben érkezzenek a repülőtérre, két órával a gép indulása előtt! Erre azért
van szükség, mert a bejelentkezés és biztonsági ellenőrzés időbe telik, valamint charter járatoknál
előfordulhat az is, hogy a gép a kiírt időpontnál korábban elindul.
Járattörlés, késés, illetve a beszállás megtagadásából eredő károkért a légitársaságot terheli a felelősség. Ilyen esetekben kártérítési igényüket szívesen továbbítjuk a légitársaság felé.
REPÜLŐJEGY FOGLALÁSA (FLIGHT ONLY): Irodánkban lehetőség van csak repülőjegy vásárlásra
is, az aktuális árakról érdeklődjenek partnerirodáinkon keresztül kollégáinknál. Csak repülőjegy foglalása esetén az ár nem tartalmazza a transzfert, de külön kérésre és kalkuláció alapján egyéni transzfert tudunk biztosítani! Egyéni transzferre vonatkozó igényüket már a foglalásnál jelezzék. Kérjük
csak repülőjegyet foglaló utasainkat, hogy érkezéskor feltétlenül vegyék fel a kapcsolatot helyi képviselőnkkel, ill. a hazautazás előtt legalább két nappal érdeklődjenek az esetleges menetrendváltozásokról. A kapcsolatfelvétel elmaradásából eredő károkért az utazásszervező nem vállal felelősséget. Az utas tudomásul veszi, hogy csak charter jegy vásárlása esetén a repülőjegy a visszaigazolást
követően nem visszatéríthető, nem módosítható, menetjegy útlemondási biztosítás köthető hozzá.
TRANSZFER UTAK: Kérjük, minden utazás előtt győződjenek meg róla, hogy csomagjuk a megfelelő transzferbuszra került-e fel, valamint arról is, hogy leszálláskor minden csomagjukat (beleértve az elektronikus eszközöket) magukhoz vették. Transzferbuszaink mind klimatizáltak, ezért
javasoljuk, hogy a buszra vigyenek magukkal pulóvert, sálat vagy hosszú ruhát. Alkalmanként
a közlekedési helyzet miatt előfordulhat, hogy a transzferbuszok nem tudják megközelíteni a
hotelek bejáratát, így lehetséges, hogy a bejáratot csomagokkal, gyalog kell megközelíteni.
A transzfer-szolgáltatással kapcsolatos kifogásokért, a transzferen hagyott csomagokért irodánk
nem vállal felelősséget.
UTASKÍVÁNSÁGOK: Amennyiben valamilyen előzetes kívánságuk lenne a szobával, az ellátással
vagy az utazással kapcsolatban (pl. egymás melletti szobák, bébi ágy, földszinti szoba, cukorbetegség, cukor- ill. lisztérzékenység vagy más speciális étkezést igénylő utas, stb.), kérjük, már a foglalásnál jelezzék azt. A speciális kéréseket garancia nélkül tudjuk továbbítani a célterületre, mert az
ilyen jellegű kérések elbírálása a szállodák hatáskörébe tartozik, így irodánk ezeknek a kéréseknek
a teljesítéséért felelősséget nem tud vállalni. Kérjük, legyenek megértéssel, hogy egyes kérések
teljesítése a szálloda kapacitásától függ.
VISSZAIGAZOLÁSOK, TÚLTÖLTÖTTSÉG: A szállások és bizonyos repülőjegyek visszaigazolását
szerződéses partnereink végzik. Különösen főszezonban alkalmanként előfordulhat a szállodákban
túltöltés, amelyre irodánk nincs befolyással. Ilyen esetben a szálloda helyi partnerünk segítségével a
visszaigazolt foglalásban szereplővel azonos kategóriájú másik hotelben biztosítja az Önök szállását.
Megértésüket kérjük, hogy a szálláshelyek nem minden esetben tájékoztatják előre az utazásszervezőket az ilyen jellegű változásokról.

A szállodákról A-Z
ALL INCLUSIVE, ULTRA ALL INCLUSIVE: Az all inclusive ellátás tartalmazza a svédasztalos reggelit,
ebédet és vacsorát. Kávét és reggeli italokat a reggeli ideje alatt általában csak a reggeliző étteremben lehet fogyasztani. A főétkezések között általában a szálloda egyik bárja (némely szállodában
több bár) könnyebb ételeket vagy snacket, gyümölcsöt vagy süteményt kínál. Az ár szintén tartalmazza a térítésmentes italfogyasztást az étteremben a főétkezések alatt, a bárokban pedig azok
nyitva tartási idejében. Ez a legtöbb esetben a helyi üdítőkre és helyi alkoholos italokra vonatkozik,
kivéve, ha a szálloda leírásában más információ szerepel. Az egyes szállodák ezeken a szolgáltatásokon kívül egyéb kiegészítő szolgáltatásokat is kínálnak az all inclusive ellátás keretében (pl. gyermek
és felnőtt animáció, a szálloda leírása szerint). A szolgáltatásra való jogosultságot gyakran az érkezéskor kapott műanyag karkötővel igazolhatjuk. Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a szállodák ellátottságától függően változhat az egyes ellátástípusok tartalma, ezért a katalógusunkban található
all inclusive, ultra all inclusive, illetve az all inclusive különböző fantázia-elnevezései alatt feltüntetett
leírások tájékoztató jellegűek. Kérjük, mindig tájékozódjanak érkezéskor a recepción arról, hogy a
szállodában mely szolgáltatások tartoznak bele pontosan az all inclusive ellátásba, és melyek azok,
amelyekért fizetni kell. Az all inclusive csomag részét nem képező szolgáltatás ellenértékének megfizetése az utast terheli. Az igénybe nem vett szolgáltatásokat a szálloda nem téríti vissza. A bárok és
éttermek nyitva tartását a hotel határozza meg, irodánk erre nincs befolyással. A szállodai szobákban
vagy a recepció közelében a legtöbb szálloda kifüggeszti az All inclusive csomag részletezését.
BESOROLÁS, ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYOK: Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy a szállodák
kategóriába történő besorolása, az Egyiptomban, Tunéziában, Törökországban, Görögországban
és Bulgáriában érvényes törvényi szabályozás alapján történik, mely eltérhet az Közép-Európában
megszokott és alkalmazott normáktól. Kérjük, ezért vegyék figyelembe, hogy a szolgáltatások színvonalára, a higiéniára, a biztonságra, vagy az élelmiszerek tárolására vonatkozó előírások eltérhetnek a hazánkban megszokottól. Irodánk igyekszik a besorolásokból adódó esetleges különbségeket
feltüntetni a szállodák leírásában.
A szállodákban az építkezésre vonatkozó szabályok is az adott országban hatályos szabályozás alapján történnek. Tekintettel arra, hogy sok szálloda (Egyiptomban mindegyik) egész évben nyitva tart,
kisebb felújítási, szépítési munkálatok a szállodák területén alkalmanként előfordulhatnak, amelyekkel kapcsolatban szíves megértésüket kérjük
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folynak (általában az adott ország saját nyelvén, angolul és oroszul, ritkábban németül, esetleg
lengyelül). Az Orange Sunny Clubokban magyar nyelvű animátor is dolgozik. Tájékozódjon a
részletekről és keresse ajánlatainkat az Orange Sunny Club katalógusban és a www.sunnyclub.
hu weboldalon. Az animációs csapat általában hetente egyszer szabadnapot tart, ilyenkor
nem szerveznek animációs programokat, vagy csak korlátozott lehetőségek kínálkoznak.
ROVAROK: Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy az eltérő klíma miatt ezekben az országokban gyakran találkozhatunk rovarokkal. Rovarok a szállodákban, éttermekben és a szobákban is előfordulhatnak. Ilyen esetben, kérjük, forduljanak segítségért a szálloda személyzetéhez. Javasoljuk, hogy vigyenek magukkal szúnyogriasztó, illetve rovarok elleni készítményt.
RUHÁZAT: Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy egyes szállodák meghatározhatják az
étteremben viselendő öltözéket, kérjük, erről tájékozódjanak a recepción vagy az étteremben.
Ötcsillagos szálloda foglalása esetében minden esetben vigyenek magukkal hosszú nadrágot,
hosszú szoknyát, amelynek viselését a szálloda a főétkezésekhez előírhatja! Kérjük, hogy vegyék figyelembe, hogy arab országokba történő utazáskor a helyi lakosok strandolási szokásai,
strandöltözéke eltér a nálunk megszokottól, gyakran.
SZÉFHASZNÁLAT, ELVESZETT TÁRGYAK: Kérjük, vigyázzon értékeire és irataira, ezeket
helyezze el minden esetben a szállodai széfben! Sem a szállodák, sem irodánk nem vállal
felelősséget az elveszett tárgyakért. A széfek a szállodákban a recepción és egyes szobákban
találhatók, alkalmanként térítés ellenében. Szükség esetén, új dokumentumok beszerzéséhez
bátran kérje helyi képviselőink segítségét.
SZOBÁK BERENDEZÉSE ÉS A SPORTESZKÖZÖK ÁLLAPOTA: A szállodai szobák berendezései, felszereltsége, valamint a bútorok és kiegészítők állaga, minősége és állapota változó lehet. Szeretnénk utalni arra, hogy ezen eszközök a használat során veszíthetnek értékükből. Az
eszközök és berendezési tárgyak cseréjére, új eszközök beszerzésére, a szállodák előírásában
meghatározott időintervallumonként kerül sor. Szeretnénk felhívni utasaink figyelmét, hogy a
szállodákban előfordulhatnak olyan standard szobák, amelyekhez nem tartozik erkély! Ezeket
a szállodák telítettségüktől függően az utasok rendelkezésére bocsáthatják, melyre irodánk
nincs hatással. A katalógusban és a weboldalon megjelenő szoba alapterületek általában tartalmazzák az erkély és a fürdőszoba területét is. A berendezések és sporteszközök állapotáért,
minőségéért irodánk nem vállal felelősséget. Alacsonyabb kategóriájú szálláshelyeken előfordulhat, hogy a televízió távirányítója letét ellenében igényelhető.
ÚJ SZÁLLODÁK: Amennyiben a szálloda leírásában újonnan nyíló szállodára utalunk, kérjük,
vegyék tekintetbe, hogy a szálloda megnyitása a tervezetthez képest csúszhat, amelyről az utazásszervező nem minden esetben kap előre tájékoztatást. Ez esetben a szolgáltató a foglalttal azonos
kategóriájú és ellátású másik szálláshelyet ajánlhat fel.
Az újonnan nyíló szálloda üzemelésének első heteiben (beüzemelési időszak) előfordulhat, hogy a
szolgáltatások korlátozottan vehetők igénybe, illetve a szállodák környezete, kertje még kialakítás
alatt lehet. A meghirdetett ár ezen esetleges hiányosságokra is figyelemmel került megállapításra.
TENGERPART, MEDENCÉK, CSÚSZDÁK: Egyiptomban a Vörös-tenger partja mentén jellemzően
korallzátonyok, korallpadok húzódnak, amelyek némely helyen a partig nyúlnak, ezért mindenhol
ajánljuk a fürdőcipő használatát. A korallzátonyok és korallpadok partközeli részén a vízállás különösen apály esetén alacsony lehet, sőt a tenger teljesen vissza is húzódhat a parttól, így némely partszakaszon csak a zátony tenger felőli, belső szélénél a mély víz alkalmas úszásra. A korallzátonyok
fölé sok szálloda stéget épít, amelyeken keresztül kényelmesen megközelíthető az úszásra alkalmas
vízfelület. A partszakaszokat a szállodák homokkal töltik fel, így a napágyak alatt a part csaknem
mindenhol homokos, ám a tengerfenék lehet korallos vagy kavicsos is. A Vörös-tenger partján előfordulhatnak szélviharok. Ilyen esetben, főként a korallos partszakaszokon a balesetveszély miatt
lezárják a partot és a strandokat.
Tunéziai tengerpartja végig finomhomokos, fürdőcipőre egyáltalán nincs szükség.
Törökországban homokos, kavicsos, köves és sziklás partszakasz egyaránt előfordul, emiatt fürdőcipő viselését javasoljuk. A változatos partszakasz miatt a tenger hol lassan, hol hirtelen mélyül, és
egyes partszakaszon a vízben nagyobb kövek, lapos sziklák is előfordulhatnak. Előfordul, hogy a
strandtörölközőket a szállodákban csak kaució (deposit) ellenében lehet igénybe venni, ilyen esetben a strandtörölköző leadásakor (hazautazás) a kaució összegét visszaadják.
Bulgáriában homokos és aprókavicsos partszakasz egyaránt előfordulhat, a tenger általában fokozatosan mélyül. A tengerpartok nagy része nyilvános, ahol a strandszolgáltatásokat nem a szállodák
üzemeltetik. Ezeken a helyeken a nyugágyak, napernyők térítés ellenében vehetők igénybe, kivéve,
ha a szálloda leírása mást említ.
Rodoszon, Krétán és Zakynthoson homokos, kavicsos, köves és sziklás partszakasz egyaránt előfordul, emiatt fürdőcipő viselését javasoljuk. A tengerpartok nagy része nyilvános, ahol a strandszolgáltatásokat nem a szállodák üzemeltetik. Ezeken a helyeken a nyugágyak, napernyők térítés ellenében
vehetők igénybe, kivéve, ha a szálloda leírása mást említ.
A tengerpartok tisztán tartásáért a szálloda vagy az önkormányzatok felelnek. Az erős hullámzás
hatására előfordulhat, hogy különböző tengeri növényeket, medúzákat, vagy moszatokat vet partra
a víz. A szállodák minden esetben igyekeznek mihamarabb eltakarítani az esetleges szennyeződéseket.
Fontos felhívni kedves utasaink figyelmét az ár-apály jelenségre, mely különösen Egyiptomban érzékelhető szembetűnően, és az egyes partszakaszokon, ill. szállodáknál eltérő mértékű lehet. A víz
naponta kétszer (eltérő napszakokban) visszahúzódik néhány órára. Az apály a sekélyebb partszakaszokon jobban érzékelhető, amely jelenségre irodánk nincs befolyással.
A medencéknél és a tengerpartokon elhelyezett napágyak és napernyők a szálloda tulajdonát képezik és csak a szálloda vendégei használhatják őket, ám megértésüket kérjük, hogy ezen eszközök
csak korlátozott számban állnak rendelkezésre, és ez nem minden esetben egyezik meg a szálloda
férőhelyeivel. Egyes szállodákban a strandtörölközők cseréje térítés ellenében vehető igénybe. Kérjük, hogy a medencék körül fokozottan figyeljenek gyermekeikre, mert előfordulhatnak csúszás- és
balesetveszélyes szakaszok is. Higiéniai okokból a medencék vizét időnként cserélik, illetve vegyszeres anyaggal kezelik/tisztítják. Ezt általában éjszaka végzik, megértésüket kérjük, hogy ezen időszakban a medencéket nem lehet használni. A szállodák területén található csúszdák üzemideje nem
folyamatos, legnagyobb részük ebédidőben üzemszünetet tart, naponta a délelőtt és a délután
folyamán általában 1-2 órát üzemelnek. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a csúszdák használatát a
szállodák korlátozhatják magasság vagy életkor szerint, melyre irodánknak ráhatása nincsen, ezek
az előírások a gyermekek biztonságát szolgálják, és szállodánként eltérőek lehetnek. Sok szálloda
belső medencéje a nyári időszakban nem, vagy csak korlátozottan üzemel, tekintettel arra, hogy a
nyári melegben a vendégek nagy része csak a külső medencét és a tengerpartot használja. A katalógusunkban megadott távolságok becsült értékek és gyakran légvonalban értendők.
VÍZELLÁTÁS, CSAPVÍZ FOGYASZTÁSA: Egyiptomban, Tunéziában, Törökországban, Görögországban és Bulgáriában nem javasoljuk a csapvíz fogyasztását! A víz összetétele és flórája lényegesen eltér a magyarországi csapvíztől, így javasoljuk utasainknak, hogy még fogmosáshoz is tisztított,
palackozott vizet használjanak. Megértésüket kérjük, hogy tekintettel a meleg és száraz éghajlatra,
alkalmanként akadozik a vízellátás. Ilyen esetekre sem a szállodák, sem irodánk sincs befolyással.
Előfordulhat, hogy egyes szállodák a meleg vizet napenergiával állítják elő.
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CHECK-IN/CHECK-OUT: A szállodai szobákat legkorábban 15 órakor lehet elfoglalni az érkezés
napján, és a távozáskor legkésőbb 12 óráig kell elhagyni. Amennyiben a szálloda telítettsége engedi, a személyzet igyekszik korábban az utasok rendelkezésére bocsátani a szobákat, illetve a távozás napján – ugyancsak a foglaltság függvényében – térítés ellenében tovább is igénybe lehet
venni azokat. Ez a költség az utasokat terheli. Az all inclusive ellátás az érkezés napján a hivatalos
bejelentkezéssel kezdődik és elutazáskor a kijelentkezéssel véget ér (azaz érkezéskor legkorábban
15 órától a távozás napján 12 óráig). Ezen időn kívül a szállodai szolgáltatások (ételek és italok is)
csak térítés ellenében vehetőek igénybe. A legtöbb hotel rendelkezik csomagmegőrző szobával
(esetenként térítés ellenében), az ott hagyott értékekért azonban sem a szálloda, sem irodánk nem
vállal felelősséget.
ELLÁTÁS, ÉTKEZÉS: A legtöbb szálloda all inclusive ellátással foglalható. Az all inclusive szolgáltatások időtartamának megadásakor a szállodák beszámítják a főétkezések, így a reggeli, az ebéd
és a vacsora idejét is. Az all inclusive ellátás kezdete tehát a reggelivel kezdődik (étterem), a bárok
általában 10 órakor nyitnak, az all inclusive ellátás vége pedig a legtovább, az all inclusive ellátás
keretében nyitva tartó bár zárási idejét jelenti. Az ellátás keretén belül még a magasabb kategóriájú
szállodákban is előfordulhat, hogy az éttermek és bárok területén a főétkezésekkor is műanyag pohárban történik a kiszolgálás. Az utas tudomásul veszi, hogy egyes szállodák tengerparti bárjaiban
a fogyasztás csak térítés ellenében lehetséges, valamint azt is, hogy egyes tengerparti bárokban
szeszes italt nem szolgálnak fel.
A büféétkezések jellemzője, hogy az ételért (különösen a frissen sültekért), a tányérokért és az evőeszközökért alkalmanként sorban kell állni. Gyakran előfordul, hogy egyes ételeket a séfek adagolják
ki. Megértésüket kérjük, hogy a gördülékeny kiszolgálás érdekében egy tányérra csak egy adag étel
kerülhet, de all inclusive keretén belül több alkalommal is lehet fordulni.
A szállodákban az ellátás reggelivel ér véget. Amennyiben a hazautazás a kora reggeli órákban
történik, úgy a szálloda reggeli csomagot biztosít az utasoknak, ám ezt az igényt előző este jelezni
kell a szobaszám bemondásával a recepción. A szállodák éttermeiből a nemzetközi szabályok értelmében ételt kivinni nem lehet, a szobákban csak a szobaszerviztől rendelt vagy a minibárból vett
étel és ital fogyasztható.
Az egyiptomi, tunéziai, török, görög és bolgár konyha alapjait a halételek, a szárnyasok, valamint
a marha és bárányhúsok alkotják. Egyiptomban, Tunéziában és Törökországban nem fogyasztanak
sertéshúst, így sem a szállodákban, sem az éttermekben nem szolgálnak fel sertéshúsból készült
ételeket. Köretként friss zöldségeket, salátákat, párolt zöldséget, és rizst mindig kínálnak. Ezen kívül
érdemes megkóstolni a lepénykenyeret. Desszertekből mindig nagyon sokféle kerül az asztalra, ám
érdemes megjegyezni, hogy a sütemények édesebbek, mint amit Magyarországon megszoktunk.
Alkoholos italok tekintetében az egyiptomiak kultúrája eltérő, ezért nincs jellemző italuk, ám finom
borokat és ánizspálinkát készítenek. A törökök szintén remek ánizspálinkát készítenek. A tunéziaiak
kedvelt helyi itala a fügepálinka és a datolyalikőr. Görögország nemzeti itala az ouzo, míg Bulgáriáé
a rakia.
ELŐ- ÉS UTÓSZEZONI SZOLGÁLTATÁSOK, ÁRAK: Előfordul, hogy elő- és utószezonban a
szállodák egyes szolgáltatásai nem, vagy csak részlegesen működnek (pl. kültéri szolgáltatások – vízi csúszdák, bárok, luna parkok, medencék, tengerparti szolgáltatások, animációs programok, stb.). Egyes szállodáknál (főleg Egyiptomban) fűtött medencék is működnek a téli szezonban, illetve minden desztinációnál elmondható, hogy a belső medencék általában csak a téli
szezonban üzemelnek. Ezeket a körülményeket irodánk az árak kalkulálásánál figyelembe vette.
Az utazásszervező a szolgáltatások összetételére nincs befolyással.
ÉPÍTÉSI MUNKÁK, KARBANTARTÁS: A folyamatos használat miatt még odafigyelés és rendeltetésszerű használat mellett is előfordulhat, hogy a használati tárgyak, berendezések és az épület
egyes részei elhasználódnak, veszítenek értékükből. Így elkerülhetetlen, hogy időnként karbantartási munkálatokat végezzenek. Az ilyen munkálatokból eredő esetleges kellemetlenségekért szíves
elnézésüket és megértésüket kérjük. A szállodák a helyi szabályoknak megfelelően végzik a munkálatokat, mely szabályok és szokások eltérhetnek a Magyarországon megszokottaktól. A turisztikai régiókat a török, egyiptomi, tunéziai, görög és bolgár állam folyamatosan bővíti, karban tartja. Ezáltal
a szállodák területén kívül is találkozhatunk építkezésekkel, szállodaépítésekkel, felújításokkal, útépítésekkel. Előfordulhat, hogy a szállodával szomszédos telken építési munkálatok folynak. Szíves
megértésüket kérjük, de irodánk ezekre a helyzetekre nincs befolyással.
HÁZIÁLLATOK: A legtöbb szállodában nem engedélyezik a háziállatok jelenlétét, ezért kérjük, már
a foglalás közben jelezzék, amennyiben háziállatot szeretnének magukkal vinni. Felhívjuk utasaink
figyelmét, hogy még azok a szállodák is korlátozhatják a házi kedvencek belépését a szálloda bizonyos területeire, amelyek beengedik a háziállatokat. Egyes szállodák a háziállatokért felárat kérnek.
JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK: A különböző szolgáltatások árait, melyeket nem tartalmaz az ellátás, a
szálloda határozza meg a helyi szabályok és normák alapján. Megértésüket kérjük, hogy irodánk erre
nincs befolyással. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az árak meghatározása a szálloda kategóriájának
figyelembe vételével történik. A telefonálás, internetezés és pénzváltás költségei magasabbak lehetnek az itthon megszokottnál.
A szállodai üzleteket általában magánvállalkozók bérlik, így az itt feltüntetett árakra sem a szálláshely,
sem pedig irodánk nincs befolyással. Felhívjuk utasaink figyelmét arra, hogy a szállodák megtilthatják a szállodán kívül vásárolt ételek és italok bevitelét, ezért erről minden esetben előre érdeklődjenek a recepción.
LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉSEK: A legtöbb hotelben a légkondicionáló központilag irányított és csak részlegesen, bizonyos időpontokban és napszakokban üzemel. Felhívjuk a figyelmüket
arra, hogy a legtöbb esetben a légkondicionáló csak zárt ajtók és ablakok esetén működik, a szobakulcs vagy -kártya használatával. A görög hotelekben a légkondicionáló általában térítés ellenében
vehető igénybe a szobákban. A több helyiségből álló szobák esetében a legtöbb esetben nem
minden légtérhez tartozik külön légkondicionáló. Megértésüket kérjük, hogy működés közben a
légkondicionálók zajt adhatnak ki, erre irodánk nincs befolyással. Áramszünet esetén a szállodai
generátor teljesítménye gyakran nem terjed ki a légkondicionálók üzemeltetésére. Az ebből adódó
kellemetlenségekért irodánk nem vállal felelősséget.
PÓTÁGYAK: A gyakorlat szerint a 3. személy a kétágyas szállodai szobákban pótágyon kerül elhelyezésre, amely többnyire összecsukható ágy vagy kempingágy. Háromágyas szobát csak kevés
szálloda kínál, általában Törökországban, azon belül is a magasabb kategóriájú szállodákban van
három normál ágy a szobákban. Megértésüket kérjük, hogy a szállodák korlátozott számú pótággyal
rendelkeznek, ezért néha megtörténhet, hogy gyermekkel érkező családok számára alkalmanként
’king size’ méretű ágyat biztosítanak, mely 3 fő elhelyezésére alkalmas.
PROGRAMOK ÉS KÖLCSÖNZÉS: A szállodák által szervezett különböző animációs- és sport programokon való részvétel nem kötelező és saját felelősségre történik. Ugyanez vonatkozik a különböző
eszközök kölcsönzésére és használatára is. Ezért a balesetek elkerülése érdekében minden esetben
részletesen ismerkedjenek meg az eszközökkel használat előtt, valamint a programok tartalmával.
Az utasok által okozott károkért irodánk nem vállal felelősséget, a szállodák ilyen esetekben mindig
a helyi előírásoknak megfelelően járnak el.
Kérjük, vegyék figyelme, hogy a szálloda által szervezett programok némelyike csak bizonyos létszám megléte esetén indul. Ezek a programok, ide értve a gyermek-animációt is, több nyelven
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Fantasia Hotel De Luxe
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