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Sun & Fun Holidays
A nyaralás napos oldala

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 2011 óta
Irodánk
2010 óta 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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STELLA PALACE......................................................................................................................5*...............................RELAX/FAMILY ........................213
SUNSET BEACH HOTEL.........................................................................................................3*...............................YOUNG.......................................230
VENUS MARE APARTMENTS................................................................................................2*...............................YOUNG ......................................235

Rodosz

ALDEMAR AMILIA MARE.......................................................................................................5*...............................RELAX/FAMILY ........................239
ALDEMAR PARADISE VILLAGE............................................................................................5*...............................RELAX/FAMILY ........................238
BAYSIDE HOTEL......................................................................................................................4*...............................RELAX.........................................242
BLUE HORIZON........................................................................................................................4*...............................RELAX .......................................250
CATHRIN HOTEL ....................................................................................................................4*...............................RELAX/FAMILY ........................246
ELECTRA PALACE ..................................................................................................................4*...............................FAMILY/RELAX.........................244
FILERIMOS................................................................................................................................4*...............................RELAX.........................................248
GOLDEN ODYSSEY ................................................................................................................4*...............................RELAX .......................................247
IRENE PALACE ........................................................................................................................4*...............................FAMILY.......................................245
KRESTEN PALACE . ................................................................................................................4*...............................RELAX .......................................243
LA MARQUISE LUXURY RESORT . ......................................................................................5*...............................PRESTIGE/RELAX....................240
LITO HOTEL..............................................................................................................................3*...............................FAMILY ......................................251
RODOS PALLADIUM HOTEL ................................................................................................5*...............................RELAX/FAMILY ........................241
SUN BEACH RESORT..............................................................................................................4*...............................FAMILY ......................................249

Zakynthos
ASTIR BEACH HOTEL.............................................................................................................3*...............................YOUNG.......................................267
ASTIR PALACE HOTEL...........................................................................................................4*...............................YOUNG.......................................262
COMMODORE HOTEL............................................................................................................3*...............................FAMILY ......................................268
DIANA PALACE.........................................................................................................................4*...............................RELAX/FAMILY ........................259
FILOXENIA HOTEL...................................................................................................................4*...............................RELAX .......................................264
GERAKAS BELVEDERE LUXURY SUITES............................................................................4*...............................RELAX.........................................256
MAJESTIC SPA HOTEL..........................................................................................................4*...............................YOUNG.......................................263
MAVRIKOS HOTEL..................................................................................................................3*...............................FAMILY ......................................266
MEDITERRANEAN BEACH RESORT ...................................................................................5*...............................YOUNG ......................................255
PLESSAS PALACE HOTEL......................................................................................................3*...............................RELAX.........................................265
THE BAY HOTEL & SUITES ...................................................................................................4*...............................RELAX/FAMILY ........................257
TSILIVI ADMIRAL HOTEL.......................................................................................................3*...............................FAMILY ......................................269
TSILIVI BEACH HOTEL...........................................................................................................4*...............................YOUNG.......................................260
ZANTE MARIS HOTEL............................................................................................................4*...............................RELAX.........................................258
ZANTE PARK............................................................................................................................5*...............................YOUNG.......................................254

korfu
ARITI GRAND HOTEL..............................................................................................................4*...............................RELAX.........................................274
CENTURY RESORT..................................................................................................................4*...............................RELAX/FAMILY.........................275
CORFU HOLIDAYS PALACE...................................................................................................5*...............................RELAX.........................................272
CORFU PALACE HOTEL..........................................................................................................5*...............................RELAX.........................................273
GOVINO BAY.............................................................................................................................3*...............................FAMILY/YOUNG........................279
IONIAN PRINCESS CLUB.......................................................................................................4*...............................YOUNG.......................................276
IPSOS BEACH...........................................................................................................................3*...............................YOUNG.......................................280
MAGNA GRAECIA HOTEL......................................................................................................3*...............................RELAX.........................................281
MAREBLUE BEACH RESORT.................................................................................................4*...............................FAMILY.......................................277
MEMENTO KASIOPI RESORT................................................................................................4*...............................FAMILY/RELAX.........................278
NAUTILUS BARBATI................................................................................................................3*...............................RELAX.........................................282
POPI STAR................................................................................................................................2*...............................YOUNG.......................................285
ROYAL BOUTIQUE HOTEL.....................................................................................................3*...............................RELAX.........................................283
SIDARI ALKION HOTEL..........................................................................................................3*...............................RELAX.........................................284

Bulgáriai szállodák

ALBA .........................................................................................................................................4*...............................FAMILY/RELAX ........................294
AQUAMARINE SUNNY BEACH..............................................................................................4*...............................FAMILY/RELAX.........................297
BELLEVUE HOTEL...................................................................................................................4*...............................RELAX .......................................291
CALYPSO...................................................................................................................................4*...............................RELAX.........................................301
COLOSSEUM HOTEL..............................................................................................................4*...............................FAMILY/RELAX ........................298
DAS CLUB HOTELS RHODOPI/ZVETE/FLORA PARK.......................................................4*...............................FAMILY/RELAX ........................295
HOTEL MERCURY...................................................................................................................4*...............................FAMILY/RELAX.........................293
IBEROSTAR SUNNY BEACH..................................................................................................4*...............................FAMILY/YOUNG ......................296
MPM KALINA GARDEN..........................................................................................................4*...............................YOUNG/FAMILY ......................292
PLANETA HOTEL.....................................................................................................................4*...............................YOUNG ......................................289
RIU HELIOS PARADISE...........................................................................................................4*...............................YOUNG/FAMILY ......................299
RIVA HOTEL..............................................................................................................................3*...............................YOUNG ......................................300
ROYAL PALACE HELENA SANDS.........................................................................................5*...............................FAMILY/RELAX.........................288
SUNSET RESORT....................................................................................................................5*...............................FAMILY/RELAX.........................290
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Előfoglalási kedvezmények
2017. ÁPRILIS 30-IG
AKÁR 30% ÁRELŐNNYEL

Ha már előfoglalási időszakban kiválasztja nyaralásának helyszínét, számtalan
előnyre tehet szert:
Ha utazását időben lefoglalja, rendkívül kedvező árakon juthat
hozzá álmai nyaralásához.
Az előfoglalási kedvezmény mértéke szálláshelyenként változó,
és függ a foglalás időpontjától is. Természetesen érvényes ez
évben is a szabály: minél korábban dönt nyaralása helyszínéről,
annál kedvezőbb áron tudjuk Önnek biztosítani álmai szállodáját.
Az Ön által választott szálláshelyre a foglalás időpontjában érvényes aktuális kedvezményt weboldalunkon, a szálloda leírásánál
publikáljuk.

Garantáltan kedvező csomagár

Ön különösen kedvezö áron foglalhatja le utazását

minden igényének megfelelő szálloda és szobatípus biztosan a
rendelkezésére áll nyaralási időpontjában.

Garantált szabadság

Ön idöben megtervezheti szabadságát.

Szobatípus az Ön választása szerint

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

Szálloda az Ön választása szerint

Amennyiben a megrendeléskor, vagy legkésőbb 2017.03.31-ig
írásban megadják a gépjármü adatait (autó márkája, típusa, színe
és rendszáma), 50% kedvezményt biztosítunk a parkolási díj aktuális árából.

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.

Ingyenes city & shopping tour a Török Riviérán

Árgarancia

Kedvezményes repülőtéri parkolás

Megajándékozzuk Önt nyaralása idején egy félnapos vásárlással
egybekötött kirándulással a Török Riviérán 2017. március 31-ig
történő foglalás esetén.

Garantált nyaralás

Amennyiben az előfoglalási időszakban a teljes részvételi díj azonnali kifizetésével foglalja le utazását, garantáljuk, hogy a részvételi
díjon semmilyen esetben (pl. sem kerozin felár, sem árfolyamváltozás) nem érvényesítünk változást.

Ön nyugodtan hátradölhet a karosszékében, hiszen az előfoglalási időszakban lefoglalt nyaralása, a gondosan kiválasztott, az Ön

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

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 katalógu
sunkban azokat a szállodákat, amelyek
Magyarországon kizárólag a Sun & Fun Ho
lidays 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
Észak-Ciprus esetében: ..........................................39.900 Ft/fő
Kréta esetében: .......................................................35.000 Ft/fő
Rodosz esetében: ...................................................25.900 Ft/fő
Zakynthos esetében: ...............................................26.900 Ft/fő
Korfu esetében: ......................................................35.000 Ft/fő
Bulgária esetében: ..................................................30.000 Ft/fő
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 (Colonnade
S.A. Insurance) 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.

TÖRÖK RIVIÉRA

Általános információk | Török Riviéra
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Kelet és Nyugat között, Európa és
a Közel-Kelet határán terül el ez az
ezerarcú világ – Törökország. Csak
háromórányi repülő út választ el a
helytől, ahol minden lépésnél meglep
és elvarázsol a festői táj, a történel
mi emlékek, a helyi szokások és az
itt élő emberek. A természet és a táj
szorosan összekapcsolódik a törté
nelemmel és a kultúrával. Anatóli
ában találhatók azok a települések,
melyek 9000 éves múltra tekintenek
vissza. Az ország mai határait az I.
világháború után, 1923-ban a lau
sanne-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, felbe
csülhetetlen 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 műem
lékeiket. Törökországban, ebben a
kontrasztokkal teli világban a me
csetek szomszédságában az ortodox
templomok éppúgy megtalálhatók,
mint a római amfiteátrum árnyéká
ban a hettita települések.
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TÖRÖKORSZÁG

BELEK
SIDE

KEMER

ALANYA

AZ ORSZÁG ALAPTERÜLETE: 780.000 km2
LAKOSSÁGA: kb. 76 millió fő
FŐVÁROS: Ankara, de a legnagyobb város
Isztambul (kb. 12 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 (2016.
december) érvényes árfolyam: 1 TRY = kb.
83 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 DOKUMENTU
MOK 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 tartózwww.sunfun.hu

kodási 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

Törökországi Nagykövetség
Magyarországon:

1062 Budapest, Andrássy út 123.
Tel: 344-50-02
Web: www.budapeste.be.mfa.gov.tr
E-mail: budapest@turkishembassy.hu

Magyar Nagykövetség
Törökországban:

Cím: Sancak Mahallesi, Layoş Koşut
Caddesi 2. 06550 Yıldız / Çankaya,
Ankara, Türkiye
Telefon: (00 90) (312) 442 22 73, (00
90) (312) 442 22 75
Fax: (00 90) (312) 441 50 49
E-mail: mission.ank@mfa.gov.hu

Web: http://www.mfa.gov.hu/emb/ankara
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Törökország | Alanya

Granada Luxury Resort & SPA HHHHH
Alanya | Okurcalar
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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
(térítés ellenében, 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 tenger
par ton 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, alapterüle tük 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,
fi tneszterem, 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.

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

Alanya | Törökország

Orange County Resort Alanya HHHHH
Alanya | Okurcalar
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

Családoknak, pároknak
egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 30
km-re, közvetlenül a homokos-kavicsos-sziklás
és kiépített tengerparton. A tengerparthoz stég is
tartozik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (térítés ellenében
- előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár,
Irish pub, 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 gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés
ellenében szobaszerviz, orvosi ellátás, mosoda,
wellness szolgáltatások.
SZOBÁK: A szálloda 555 szobával rendelkezik.
Standard és családi szobák foglalhatóak. A standard szobák kertre, medencére és tengerre nézőek, felszereltségük: központi légkondicionáló,
televízió, széf (térítésmentesen), telefon, minibár
(üdítők és ásványvíz). Wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában kád,

WC, hajszárító. A családi szobák felszereltsége
megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra All inclusive ellátás, mely 07:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délutáni snackek, délutáni kávé, tea,
sütemények, fagylalt (meghatározott időszakban). A főétkezéseknél és a bárokban a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, néhány import
ital, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az
import italok, prémium kategóriájú italok, az a’la
carte éttermek szolgáltatásai és az alkoholos italok fogyasztása a diszkó bárban térítés ellenében
állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, darts, animációs programok.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint szauna, törökfürdő.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, minidiszkó és játszótér várják.

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

Quattro Beach Resort HHHHH
Alanya | Konakli
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A jó minőségű szállodát pároknak és pihenni vágyóknak
egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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 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, strand törölközők térítésmentesen állnak rendelkezésre a medecénél
és a tengerparton. A szórakozásról animációs és
sport programok, esti show műsorok gon dos kod
nak. 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. A standard
szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható
légkondicionáló, televízió, széf (térítésmentesen),
telefon, minibár (vízzel és gyümölcslével naponta
töltve térítésmentesen), vízforraló. A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A stan-

dard 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, 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.

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.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, darts, boccia, aerobik,
minifoci, asztalitenisz, táncoktatás, strandröplabda, animációs programok, esti show műsorok.

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

Alanya | Törökország

Club Dem Resort & Spa HV1
Alanya | Konakli
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

Az üdülőfalut családoknak
és pihenni vágyóknak egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HV1

illusztráció
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, gyermek medencék, 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,
fodrász.
SZOBÁK: A szálloda 264 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély tartozik. Standard és
családi szobák foglalhatóak. A standard felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, széf (térítésmentesen), telefon,
minibár (érkezéskor egy üveg vízzel feltöltve), víz-

forraló. Wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító. Alapterületük kb. 27 m2. A standard r.o.h.
szobák a hotel területén bárhol elhelyezkednek.
A családi r.o.h. szobák a főépületben és a melléképületekben is lehetnek, alapterületük kb. 37-41
m2, tolóajtóval elválasztottak vagy két légterűek,
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, 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.

gáltatások: 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, mini diszkó, gyermekmedence, játszótér, gyermekmenü és
vízi csúszdák várják.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szol-

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

Haydarpasha Palace HHHHH
Alanya | Türkler
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban családoknak, pároknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 100 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya központjától kb. 25
km-re, kb. 50 m-re saját, a homokos-aprókavicsos tengerpartjától, melyet egy alagúton át lehet
megközelíteni.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2016-ban megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, olasz, kínai, halas – előzetes foglalás
szükséges), bárok (lobby bár, snack bár, medence
bár, tengerparti bár, diszkó bár) és diszkó várja
a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedence, vízi csúszdák. A napernyők,
napágyak, strandtörölközők a medencénél térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak.
Térítés ellenében orvosi ellátás, üzletek, konferenciaterem, mosoda, szobaszerviz.
SZOBÁK: A szállodának 495 szobája van, melyek
a főépületben találhatóak. A legtöbb szobához
erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége:
központi légkondicionáló (meghatározott időpontokban), televízió, telefon, széf (térítésmentesen), minibár, wireless internetezési lehetőség
(alacsony sávszélesség térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó WC, hajszárító található.

A szobák alapterülete kb. 29-34 m2. A superior
szobák, alapterülete kb. 35-39 m2, a felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A két
hálószobás, egy fürdőszobás családi szobák két
légteresek, némelyikek ajtóval elválasztott, egy
fürdőszobával rendelkeznek, alapterületük kb. 3947 m2, a felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval. A két hálószobás, két fürdőszobás
családi szobák kétlégteresek, némelyikük ajtóval elválasztott, két fürdőszobával rendelkeznek,
alapterületük kb. 43-78 m2, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, amely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni snack, tea, kávé, sütemény, fagylalt
(meghatározott időszakokban), éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és
alkoholmentes italok, a kávé, tea térítésmentesen
fogyaszthatók. Bizonyos import italok, a frissen
facsart gyümölcslevek, valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, fitneszterem, aerobik,
boccia, animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: bowling, biliárd, játékterem, vízi sportok
a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint szépségszalon, wellness központ, peeling, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, vízi csúszdák, mini diszkó és játszótér
várja.

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

Alanya | Törökország

Vikingen Infinity Resort & Spa HHHHH
Alanya | Avsallar
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• vízi csúszdák
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A népszerű szállodát minden
kedves utasunknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 15 kmre, kb. 50 m-re a homokos-kavicsos tengerparttól,
amit egy felüljárón keresztül lehet megközelíteni.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (előzetes fogaláls
szükséges), bárok, 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 animációs és sport programok
gondoskodnak. A lobbyban wireless internezetési
lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, üzletek, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 778 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A
szállodában standard és családi szobák foglalhatóak. A standard szobák felszereltsége: központi
légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár. A fürdőszobában kád, WC,
hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 30 m2.
A családi szobák két szobásak, ajtóval elválasztottak, alapterületük kb. 60 m2, további felszerelt-

ségük 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 tea, kávé, sütemény. A bárokban és a
főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes néhány import ital, tea, kávé térítésmentesen
fogyaszthatók. Tartózkodás alatt egy alkalommal
térítésmentesen lehet étkezni az a’la carte étteremben, azonban előzetes foglalás szükséges.
Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok, a frissen facsart
gyümölcslevek állnak rendelkezésre.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, szauna, gőzfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint masszázs, peeling, jakuzzi.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, mini diszkó, gyermekmedence, játszótér várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, fitneszterem, röplabda,
teniszpálya, animációs programok és esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: biliárd.

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

Sentido Gold Island HHHHH
Alanya | Avsallar
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• vízi csúszdák
• közvetlen part

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát fiatalok és családok figyelmébe egyaránt
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 98 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 20
km-re, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A központi étterem, a’la
carte éttermek (olasz, mexikói, halas - előfoglalás
szükséges), bárok (lobby, medence, „blue” diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben
szabadtéri medence, vízi csúszdák. A napernyők,
napágyak, matracok a medencénél és a tengerparton térítésmentesen vehetőek igénybe. A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. Térítés ellenében
szobaszerviz, mosoda, autóbérlés, orvosi ellátás,
üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 424 szobával rendelkezik,
melyek két épületben találhatóak („A” blokk és „B”
blokk). A deluxe és standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakban működik), telefon, televízió, minibár, széf
(térítémentesen), wireless internetezési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító. Alapterületük kb. 32 m2. A standard szobák
a „B” blokkban, a deluxe szobák az „A” blokkban

találhatók. A jakuzzis superior szobák a „B” blokkban találhatók, felszereltségük és alapterületük
megegyezik a standard és deluxe szobákéval,
részben tengerre nézőek. A prémium szobák a
„B” blokkban találhatók, tengerre nézőek, további
felszereltségük megegyezik a standard és deluxe
szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra All inclusive ellátás, mely 00:0024:00 között vehető igénybe, és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a főétteremben svédasztalos rendszerben, korai
reggeli, késői reggeli, délutáni snack, délutáni tea,
kávé, sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban), éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél
a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Tartózkodás alatt egy
alkalommal térítésmentesen lehet étkezni a mexikói vagy olasz a’la carte étteremben, azonban
előzetes foglalás szükséges. Bizonyos import
alkoholos és alkoholmentes italok, frissen facsart
gyümölcslevek, az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.

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 masszázs,
peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, vízi csúszda várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, strandröplabda, vízi
aerobik, biliárd, animációs programok, esti show

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

Alanya | Törökország

Kirman Hotels Sidera Luxury & Spa HHHHH
Alanya | Okurcalar
• relax/young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban fiataloknak, pároknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 100 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 33 kmre, közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (török, ázsiai, mediterrán – előzetes foglalás szükséges), bárok
(lobby, tengerparti, medence, snack bár), diszkó
várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyerekmedence, vízi csúszdák. A napágyak,
napernyők, strandtörölközők térítésmentesen állnak rendelkezésre a medencénél és a tengerparton. A szórakozásról animációs- és sportprogramok, esti show műsorok gondoskodnak. Wireless
internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében üzletek, mosoda, internet
kávézó, orvosi ellátás, autóbérlés.
SZOBÁK: A szálloda 350 szobával rendelkezik.
Standard és családi szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák
felszereltsége: központilag szabályozott légkondicionáló, televízió, széf, telefon, minibár, wireless
internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található.
A standard szobák alapterülete 28 m2. A családi
szobák kétszobásak, ajtóval elválasztottak, alap-

területük kb. 38 m2, felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval.

állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling.

ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 07:0002:00 óra között vehető igénybe, és az alábbi
szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a főétteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, napközben snackek, éjjeli snack. A
főétkezéseknél és a bárokban a helyi alkoholos és
alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen
fogyaszthatók. Az import italok, frissen facsart
gyümölcslevek, az a’la carte éttermek szolgáltatásai, fogyasztás a diszkóban, térítés ellenében
állnak rendelkezésre.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, minidiszkó várják. Gyermekfelügyelet
térítés ellenében igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts, boccia, aerobik, teniszpálya,
strandröplabda, asztali tenisz, kosárlabda, animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszpálya világítás, játékterem, biliárd, vízi sportok a
tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentesen igénybe vehető
szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére

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

Litore Resort Hotel & Spa HHHHH
Alanya | Avsallar
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát fiatalok és családok figyelmébe egyaránt
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 35 km-re,
Alanya belvárosától kb. 35 km-re, Avsallar központjától kb. 7 km-re, kb. 250 m-re fekszik a privát
tengerpartjától.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2015-ben megnyitott
szállodában központi étterem, a’la carte étterem
(török, sushi, hal – előzetes foglalás szükséges),
bárok (tengerparti bár, medence bár, lobby bár,
lounge bár, diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. 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, orvosi ellátás, internet
kávézó, szobaszerviz, mosoda, fodrászat, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 259 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A
standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló, telefon, televízió, széf, minibár (hetente
háromszori bekészítéssel), tea-, és kávékészítési
lehetőség, wireless internetezési lehetőség. A für-

dőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található.
A standard szobák alapterülete kb. 34-40 m2. A
standard superior szobák alapterülete kb. 43 m2,
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A jakuzzival felszerelt standard szobák alapterülete kb. 34-40 m2, tengerre vagy medencére
néznek, jacuzzival rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A
suite szobák alapterülete kb. 62 m2, tengerre vagy
medencére néznek, a fürdőszobában köpeny és
papucs található, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A családi szobák
alapterülete kb. 54 m2, kétszobásak, tengerre
néznek, 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, napközben snack, fagylalt (meghatározott időszakokban), délutáni tea, kávé, sütemény, éjjeli snack. Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni a török vagy a
halas a’la carte éttermekben, de előzetes foglalás
szükséges. 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,
prémium italok, a frissen facsart gyümölcslevek
és fogyasztás az a’la carte éttermekben térítés
ellenében állnak rendelkezésre. Az import alkoholos italok a lobby bárban 10:00-00:00 óra között
fogyaszthatóak, csak a nyári szezonban.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, minigolf, aerobik, vízi
aerobik, darts, boccia, asztalitenisz, strandröplabda, íjászat, vízilabda, animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, táncórák, számítógépes játékok, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, szauna, törökfürdő, gőzfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint masszázs, peeling, SPA központ, jakuzzi,
szépségszalon, vitamin bár.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszdák, miniklub, minidiszkó és gyermekmenü várja.

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

Alanya | Törökország

Lumos Deluxe Resort Hotel & Spa HHHHH
Alanya | Mahmutlar
• young/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• vízi csúszdák
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A hosszabb transzferidővel
elérhető, 2016-ban megnyílt
szállodát elsősorban fiataloknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 135 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 10 kmre, Mahmutlar központjától pedig kb. 2 km-re. Az
aprókavicsos/sziklás tengerparttól kb. 100 m-re
található. A parton és a tengerben helyenként lapos sziklák lehetnek.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2016-ban nyílt szállodában központi étterem, a’la carte étterem (török,
mediterrán – előzetes foglalás szükséges), bárok
(lobby bár, medence bár, lounge bár, tengerparti
bár, vitamin 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 sportprogramok gondoskodnak. Térítés ellenében szobaszerviz, mosoda, üzletek, fodrászat, autóbérlés,
orvosi ellátás, wellness szolgáltatások.
SZOBÁK: A szálloda 331 szobával rendelkezik,
melyek egy ötemeletes főépületben találhatóak.
Standard, deluxe szobák és családi lakosztályok
foglalhatók. A legtöbb szobához erkély tartozik. A

standard szobák felszereltsége: légkondicionáló,
telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár
(ásványvízzel naponta töltve térítésmentesen),
tea- és kávékészítési lehetőség, wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 24 m2. A
deluxe szobák alapterülete kb. 32 m2, jakuzzival
rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval. A családi lakosztályok két
hálószobával, két fürdőszobával, jacuzzival rendelkeznek, alapterületük kb. 60 m2, 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, 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. Térítésmentesen lehet étkezni az a’la carte
éttermekben, azonban előzetes foglalás szükséges. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes
italok, a frissen facsart gyümölcslevek, fogyasz-

tás a vitamin bárban térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, darts, strandröplabda,
boccia, fitneszterem, aerobik, víziaerobik, animációs programok, esti showműsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, léghoki, játékterem, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, gőzfürdő, szauna, jakuzzi.
Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling, szépségszalon, SPA
központ.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó 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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Törökország | Alanya

Numa Beach & Spa Hotel HHHHH
Alanya | Avsallar
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• csak felnőttek
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát szolgáltatásai
miatt pároknak, pihenni
vágyóknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 115 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 26 kmre, Avsallar központjától kb. 2 km-re, közvetlenül a
kavicsos-sziklás tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A két épületből álló szállodában központi étterem, a’la carte étterem (előzetes foglalás szükséges) és bárok (tengerparti
bár, medence bár, lobby bár) várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék. A napágyak,
napernyők térítésmentesen, a strandtörölközők
térítés ellenében állnak rendelkezésre. A strandtörölközők cseréje térítés ellenében lehetséges.
A szórakozásról esténként élőzene gondoskodik.
Térítés ellenében fodrászat, üzletek, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 204 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: légkondicionáló, televízió,
telefon, széf (térítésmenetesen), minibár, wireless
internetezési lehetőség térítésmentesen. A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található.

ponti étteremben svédasztalos rendszerben, délután 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, a frissen facsart gyümölcslevek és az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés
ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: élőzene, alkalmanként esti show műsorok. Térítés ellenében a fitneszterem szolgáltatásai a vendégek rendelkezésére állnak.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint szauna, török fürdő, a
terasz medence, masszázs, peeling.
A szállodapolitika értelmében a hotel 16 éven
aluli vendéget nem fogad.

ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-00:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a közSzíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Alanya | Törökország

Senza The Inn Resort & Spa HHHHH
Alanya | Türkler
• young/family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• vízi csúszdák
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A jó minőségű szállodát
minden kedves utasunk
figyelmébe ajánlunk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 100 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 15 kmre, kb. 400 m-re fekszik a saját homokos-kavicsos
tengerpartjától.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte étterem (török, halas, olasz,
mexikói – előzetes foglalás szükséges), bárok
(tengerparti bár, medence bár, lobby bár, szerviz
bár) és night club várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence,
vízi csúszdák. 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, orvosi ellátás, internet kávézó,
mosoda, szobaszerviz, fodrászat, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 425 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: központi légkondicionáló,
telefon, televízió, széf (térítés ellenében), minibár,
wireless internetezési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC található. A standard szobák alapterülete kb. 24 m2. A dublex családi szo-

bák kétszintesek, kétszobásak, egy fürdőszobával
rendelkeznek, alapterületük kb. 30 m2, további
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A családi lakosztályok két hálószobásak,
alapterületük kb. 30 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
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, napközben snack, fagylalt (meghatározott időszakokban), délutáni tea, kávé,
sütemény, éjjeli snack. Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az a’la
carte éttermek egyikében, 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 italok, a
frissen facsart gyümölcslevek és fogyasztás az
a’la carte éttermekben térítés ellenében állnak
rendelkezésre

műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: teniszpálya világítás, biliárd, játékterem,
vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, szauna, törökfürdő. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszdák, miniklub, minidiszkó várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, darts, asztalitenisz,
strandröplabda, animációs programok, esti show

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

Annabella Diamond Hotel & Spa HHHHH
Alanya | Incekum
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• all inclusive
• csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban pároknak, fiataloknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 100 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 20
km-re, a főépület közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton, a melléképület kb. 300 m-re
a tengerparttól, melyet egy alagúton keresztül lehet megközelíteni.

széf (térítés ellenében), minibár (víz térítésmentesen naponta töltve), wireless internetezési lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A főépületi
standard szobák alapterülete kb. 32 m2, a melléképületi standard szobáké kb. 26m2.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte étterem (előzetes foglalás
szükséges), bárok (lobby bár, tengerparti bár)
diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri
medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A
napernyők, napágyak, matracok a medencénél
és a tenger parton térítésmentesen, a strandtörölközők letét ellenében állnak rendelkezésre. A
szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési
lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében fodrászat, orvosi ellátás, mosoda, üzletek, autóbérlés.
A szálloda előtt autóút 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,
késői reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé,
sütemény, éjjeli snack (a melléképületbe foglaló utasok a melléképületben található éttermet
használhatják). 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 étteremben, azonban előzetes foglalás
szükséges. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok, a
frissen facsart gyümölcslevek, valamint az a’la
carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.

SZOBÁK: A szálloda 325 szobával rendelkezik,
melyek a fő- („Diamond”) és egy melléképületben
(„Park”) találhatók. A legtöbb szobához erkély
tartozik. A szállodában standard szobák foglalhatóak. A standard szobák felszereltsége: egyénileg
szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió,

sorok, teniszpálya (Annabella Park területén) fitneszterem, asztalitenisz, strandröplabda, aerobic.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes wellness szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, szauna. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, minidiszkó várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: animációs programok, esti show mű-

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

Alanya | Törökország

Kahya Resort Aqua & Spa HHHHH
Alanya | Türkler
• young/family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

Változatos szolgáltatásai
miatt a szállodát minden
kedves utasunk figyelmébe
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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 és
2015-ben felújított szállodában központi étterem,
a’la carte éttermek (hal, török és olasz – 1 alkalom ingyenes és előzetes foglalás szükséges),
bárok (lobby bár, snack bár, medence bár, tengerparti bár, diszkó bár) diszkó várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, aquapark meghatározott időszakokban.
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 447 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.

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.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fittneszterem, asztalitenisz (előzetes
foglalás szükséges), animációs programok, esti

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

23

24

Törökország | Alanya

Xafira Deluxe Resort & Spa HHHHH
Alanya | Türkler
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban családoknak, pároknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 100 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya központjától kb. 15 kmre, Konakli központjától kb. 5 km-re, kb. 600 m-re
saját, a homokos-aprókavicsos tengerpartjától.
Ingyenes shuttle busz járat közlekedik a partra 15
percenként.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (török, olasz, tengeri, barbeque grill - előfoglalás szükséges), bárok (lobby, medence, tengerparti, diszkó bár) és
diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri
medencék, gyermekmedence, aquapark. A napernyők, nyugágyak, matracok, 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, orvosi ellátás, üzletek, konferenciaterem, mosoda, fodrászat.
SZOBÁK: A szállodának 804 szobája van, melyek egy 9 emeletes főépületben helyezkednek el.
Superior standard és családi szobák foglalhatóak.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: központi légkondicionáló
(meghatározott időpontokban), televízió, telefon,

széf (térítésmentesen), minibár.A fürdőszobában
zuhanyozó/kád, WC található. A superior standard
szobák alapterülete kb. 37 m2. A superior családi
szobák alapterülete kb. 46-50 m2, két szobával
és egy fürdőszobával rendelkeznek, felszereltségük megegyezik a standard superior szobákéval.
Mozgáskorlátozottak számára speciálisan kialakított szoba igényelhető.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, amely 07.0006.00 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
ingyenesen 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.

neszterem, aerobik, boccia, vízi aerobik, darts,
animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd,
számítógépes játékok, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes wellness szolgáltatások: belső medence, jacuzzi, törökfürdő, szauna,
gőzfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint szépségszalon, peeling,
masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszdák, miniklub, minidiszkó, gyermekmenü és játszótér várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, strandröplabda, fit-

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

Alanya | Törökország

Sealife Buket Resort HHHHH
Alanya | Okurcalar
• young/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát családok és baráti társaságok figyelmébe
egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 95 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya központjától kb. 30
km-re, a közvetlenül a homokos/kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (török, olasz - előfoglalás szükséges), bárok (’Cinna’, snack, „view”,
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: szobaszerviz,
wellness szolgáltatások, orvosi ellátás, mosoda,
fodrászat, konferenciaterem, üzletek.
SZOBÁK: A szállodának 323 szobája van, melyek több 3-5 emeletes épületben helyezkednek
el. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: központi légkondicionáló
(meghatározott időszakokban működik), televízió,
telefon, széf (térítés ellenében), minibár. A fürdőszobában zuhanyozó/kád, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb.23 m2.

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,
késői reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé
és sütemény, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók.
Tartózkodás alatt az egyik a’la carte étteremben
térítésmentesen lehet étkezni, azonban előfoglalás szükséges. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok, török
kávé, a frissen facsart gyümölcslevek, valamint
fogyasztás a diszkó bárban térítés ellenében állnak rendelkezésre.

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.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, játszótér, minidiszkó várja. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: A szálloda térítésmentes sport és animációs szolgáltatásai: teniszpálya, aerobik, vízi gimnasztika, strandröplabda,
kosárlabda, asztalitenisz, fitneszterem, boccia,
darts, animációs programok és esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: bowling, biliárd, vízi sportok a tengerparton, teniszpálya világítás, teniszfelszerelés.

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

Titan Select Hotel HHHHH
Alanya | Konakli
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát családoknak és
kikapcsolódni vágyóknak
egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 110 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 12
km-re, Konakli központjától pedig kb. 800 m-re
fekszik. Saját homokos/kavicsos/köves tengerpartjától kb. 250 m-re található. A parton és a tengerben helyenként lapos sziklák lehetnek.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (halas, török - előzetes foglalás szükséges, bárok (lobby bár, tengerparti bár, diszkó bár) várják a vendégeket. A
kertben szabadtéri medence, gyermekmedence.
A napágyak, napernyők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen, a matracok térítés ellenében vehetőek igénybe, míg a strandtörölközők
a medencénél ingyenesen, a tengerparton térítés
ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében üzletek, orvosi
ellátás, fodrászat, mosoda, internet kávézó.
SZOBÁK: A szálloda 176 szobával rendelkezik,
economy és standard szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 28 m2, felszereltségük: központi légkondicionáló, telefon, televízió,

széf (térítés ellenében), minibár. A fürdőszobában
zuhanyzó/kád, WC, 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,
késői reggeli, délutáni snack, tea, kávé, sütemény,
éjjeli leves. Tartózkodás alatt egy 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,
a török kávé, fogyasztás a diszkó bárban térítés
ellenében állnak rendelkezésre.

medence, törökfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és
szépség szolgáltatások, mint masszázs, szauna,
jakuzzi, SPA központ.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
játszótér, miniklub, minidiszkó várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts, asztalitenisz, strandröplabda,
fitneszterem, aerobik, animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: számítógépes játékok, vízi sportok
a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső

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

Alanya | Törökország

Galeri Resort Hotel HHHHH
Alanya | Okurcalar
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

Változatos szolgáltatásai
miatt a szállodát családok és
fiatalok figyelmébe egyaránt
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanyától kb. 35 km-re, Sidétől kb. 25 km-re, közvetlenül a homokos-kavicsos-köves tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2012-ben felújított
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek
(török, halas – előfoglalás szükséges), bárok (lobby bár, „American” bár, snack bár, diszkó, étterem
bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, vízi csúszdák és gyermekmedence. A medencénél és a tengerparton a napernyők, napágyak és matracok térítésmentesen
állnak rendelkezésre, a strandtörölközők pedig letét ellenében. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. A lobbyban wireless
internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés
ellenében szobaszerviz, wellness szolgáltatások,
üzletek, autóbérlés, orvosi ellátás, mosoda, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodának összesen 287 szobája
van. A szállodában standard, emeletes ágyas és
junior suite szobatípus foglalható, melyek a fő- és
melléképületben is lehetnek. A standard szobák
felszereltsége: légkondicionáló, televízió, telefon,
széf (térítés ellenében), minibár (víz, üdítők térí-

tésmentesen naponta töltve), wireless internet
hozzáférés (térítésmentesen). A fürdőszobában
kád, WC, hajszárító található. A standard szobák
alapterülete kb. 22 m2. Az emeletes ágyas szobák
egy légterűek, ahol a pótágy emeletes ágy, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval,
alapterületük kb. 28 m2. A junior suite-ok felszereltsége megegyezik a standard szobákéval, csak
nagyobb alapterületűek (kb. 28 m2).
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, késői reggeli,
ebéd, vacsora és éjjeli snack a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délután snackek,
délutáni tea, kávé és sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban), gözleme. 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, fogyasztás
az a’la carte éttermekben, a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.

vízi labda, kártyajátékok, teniszfelszerelés, biliárd,
animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszpálya, tenisz felszerelés, teniszpálya világítás,
bowling, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, gőzfürdő, szauna, fűtött belső medence.
Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling, fodrászat.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, minidiszkó és csúszdák várják.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, asztali tenisz, darts,
strandröplabda, aerobik, táncórák, vízi aerobik,

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

Justiniano Deluxe Resort HHHHH
Alanya | Okurcalar
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban fiataloknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 33
km-re, Okurcalar településen, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte étterem (török– előzetes foglalás szükséges), bárok várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, vízi
csúszdák (a vízi csúszdák a szomszédos Justiniano Parkban vehetőek igénybe). A napágyak,
napernyők, strandtörölközők a medencénél és a
tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. A szórakozásról animációs
és sportprogramok gondoskodnak. Térítés ellenében mosoda, üzletek, fodrászat, orvosi ellátás,
autó bérlés.
SZOBÁK: A szálloda 215 szobával rendelkezik,
melyek a fő és Theodora épületben helyezkednek
el. Standard, deluxe szobák és családi lakosztályok foglalhatók. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítésmentesen),
minibár (ásványvízzel naponta töltve térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, haj-

szárító található. A standard szobák alapterülete
kb. 28-36 m2. A családi szobák alapterülete kb.
40-50 m2, dublex/galériázott vagy két szobásak,
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A Theodora épület kb. 100 m-re található
a főépülettől.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek
rendelkezésére állnak különböző wellness és
szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub és gyermekmedence várja.

ELLÁTÁS: Ultra 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, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok,
tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, étkezés
az a’la carte étteremben, a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, darts, strandröplabda,
tollaslabda, fitneszterem, aerobik, vízi aerobik,
animációs programok, esti showműsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd,
pálya világítás, vízi sportok a tengerparton.

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

Alanya | Törökország

Justiniano Club Park Conti HHHHH
Alanya | Okurcalar
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban fiataloknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 33
km-re, Okurcalar településen, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte étterem (török, hal, olasz– előzetes foglalás szükséges), bárok, diszkó várják
a vendégeket. A kertben szabadtéri medence,
gyermekmedence, vízi csúszdák. A napágyak,
napernyők, a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A lobbyban
wireless internetezési lehetőség térítésmentesen.
A szórakozásról animációs és sportprogramok
gondoskodnak. Térítés ellenében mosoda, üzletek, fodrászat, orvosi ellátás.
SZOBÁK: A szálloda 660 szobával rendelkezik,
melyek a fő és bungaló épületekben helyezkednek
el. Standard, családi és „moonlight” foglalhatók. A
standard szobák felszereltsége: légkondicionáló,
telefon, televízió, széf, minibár. A fürdőszobában
zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 24-28 m2. A családi
szobák alapterülete kb. 28-34 m2, két szobásak,
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A „Moonlight” épület kb. 100 m-re található a

főépülettől. A moonlight szobák alapterülete kb.
26 m2, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval.

vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling.

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, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok,
tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, étkezés
az a’la carte étteremben, a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér,
mini állatkert és gyermekmedence várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, darts, strandröplabda,
teniszpálya, minifoci, fitneszterem, aerobik, vízi
aerobik, animációs programok, esti showműsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: biliárd, pálya világítás, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a

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

MC Arancia Resort Hotel HHHHH
Alanya | Konakli
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• ultra all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát fiataloknak
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 110 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 10 kmre, közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte étterem (török, hal – előzetes
foglalás szükséges), bárok (lobby, lounge, snack,
medence bár) és diszkó (térítés ellenében) várja
a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedence, vízi csúszdák. A napernyők,
napágyak, matracok a medencénél és a tengerparton térítésmentesen, a strandtörölközők letét
ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében: konferenciaterem, orvosi ellátás, internet kávézó, szobaszerviz,
autóbérlés, mosoda, fodrászat, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 355 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: központi légkondicionáló,
telefon, televízió, széf, minibár (ásványvízzel és
üdítővel naponta töltve), wireless internetezési
lehetőség. A fürdőszobában fürdőkád, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete
kb. 26-28 m2. A családi szobák alapterülete kb.

36-40 m2, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, 07:00-24:00
mely óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, napközben snack, fagylalt (meghatározott időszakokban), délutáni tea, kávé, sütemény, éjjeli snack. Tartózkodás alatt egy 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, prémium italok, a török kávé, a
frissen facsart gyümölcslevek és fogyasztás az
a’la carte éttermekben és a Cin Cin bárban éjfél
után térítés ellenében állnak rendelkezésre.

tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, szauna, törökfürdő. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling, SPA központ.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszdák, miniklub, minidiszkó, játszótér és
gyermekmenü várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, minifoci, aerobik, teniszpálya, darts, asztalitenisz, strandröplabda,
kosárlabda, vízilabda, animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszpálya világítás, vízi sportok a

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

Alanya | Törökország

Saphir Resort & Spa HHHHH
Alanya | Okurcalar
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A várostól távolabb fekvő
szállodát családoknak és
pihenni vágyóknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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.

gáltatások: darts, strandröplabda, teniszpálya, teniszfelszerelés, kosárlabda, fi tneszterem, 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.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szol-

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

Sultan Sipahi Resort HHHH
Alanya
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• vízi csúszda
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát a város közelsége miatt elsősorban
fiataloknak, kikapcsolódásra
vágyóknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 120 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 500
m-re, kb. 50 m-re a homokos/kavicsos tengerparttól.

A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító
található. A standard szobák alapterülete kb. 21
m2.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, bárok (lobby bár, medence bár, snack
bár, tengerparti bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló, vízi
csúszda. A napernyők, napágyak a medencénél
térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében
állnak rendelkezésre, strandtörölközőt térítés ellenében biztosít a szálloda. A szórakozásról animációs és sport programok, esti showműsorok
gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési
lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében fodrászat, orvosi ellátás, mosoda, üzletek, autóbérlés,
konferenciaterem.

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 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, fogyasztás a tengerparti
bárban, italfogyasztás 23:00 óra után a bárban
térítés ellenében állnak rendelkezésre.

SZOBÁK: A szálloda 215 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A szállodában standard és családi szobák foglalhatóak. A
standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, széf
(térítés ellenében), minibár (térítés ellenében), wireless internetezési lehetőség (térítés ellenében).

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: strandröplabda, boccia, animációs
programok, esti show műsorok, fitneszterem,
asztalitenisz. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszpálya, biliárd, vízi sportok a
tengerparton.

WELLNESS: Térítésmentes wellness szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, szauna. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
masszázs, fodrászat, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekpancsoló, vízicsúszda várja.

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

Alanya | Törökország

Kahya Hotel HHHH
Alanya
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 130 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 500
m-re, a Kleopatra Beachen, kb. 50 m-re fekszik a
homokos-aprókavicsos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2007-ben 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. Strandtörölközőt térítés ellenében
biztosít a szálloda. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
Térítés ellenében konferenciaterem, üzletek, mosoda, orvosi ellátás. A szálloda közelében diszkó
és üzletek vannak.
SZOBÁK: A szállodában 249 szoba található,
melyek két épületben (A és B block) helyezkednek
el, standard szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 25 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 07:30-24:00
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.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, az étteremben etetőszék várja. Rácsos
kiságy igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, asztali foci, strandröplabda, fitneszterem, darts, animációs programok,
esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében
vehetőek igénybe: biliárd, teniszpálya.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs, szauna, törökfürdő.

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

Saphir Hotel HHHH
Alanya | Konakli
• relax/young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
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 2014-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 amfi teátrum, 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. 26 m2, a villa
standard deluxe szobáké pedig kb. 28 m2. A villa
elite junior szobák alapterülete kb. 27 m2, egyéni
légkondicionálóval rendelkeznek, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval. A villa családi
szobák 2 szobából állnak és ajtóval elválasztottak,
alapterületük kb. 35 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, fi tneszterem, 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.

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

Alanya | Törökország

Avena Resort HHHH
Alanya
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• vízi csúszda

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát az Alanyához
közeli hotelt keresőknek
ajánljuk, akik szeretik a
belváros közelségét.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 125 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 2,5
km-re, Obaköy településen, kb. 200 m-re a homokos/kavicsos tengerparttól, melyet alagúton át
közelíthetünk meg.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte étterem (hasal, olasz - előfoglalás szükséges), bárok (lobby, medence, tengerparti, tető bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, vízi csúszda.
A napágyak, napernyők, matracok a medencénél
és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. Térítés ellenében mosoda, üzletek, orvosi ellátás, szobaszerviz, fodrászat.
SZOBÁK: A szálloda 185 szobával rendelkezik,
standard és családi szobák foglalhatók. A legtöbb
szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítés ellenében), minibár (naponta
vízzel, üdítővel töltve térítésmentesen), tea- és
kávékészítési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyozó, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 40 m2. A családi szobák két

légterűek, ajtóval elválasztottak, alapterületük kb.
44 m2, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval.

tások, mint masszázs, gőzfürdő, szauna.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, játszótér várja.

ELLÁTÁS: All Inclusive ellátás, mely 10:00-23:30
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délutáni snackek, délutáni tea, kávé,
sütemény. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. A tengerparti bárban csak az
alkoholmentes italok fogyaszthatóak az all inclusive ellátás keretében. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, török kávé, a frissen facsart
gyümölcslevek, valamint fogyasztás az a’la carte
étteremben térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, fitneszterem, aerobik,
strandröplabda, darts, 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 szolgálta-

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Kleopatra Royal Palm HHHH
Alanya
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

Az Alanya belvárosához és
a híres Kleopatra Beachhez
közel fekvő szállodát elsősorban a nyüzsgést kedvelő
utasoknak ajánljuk

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 118 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 1 kmre, a Kleopatra Beachen, kb. 50 m-re a homokos/
kavicsos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2011-ben felújított
szállodában központi étterem, medence bár és
tengerparti bár várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, vízi csúszdák, gyermekmedence. A napernyők, nyugágyak és a matracok a medencénél térítésmentesen, a tengerparton térítés
ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról
animációs és sportprogramok gondoskodnak.
Térítés ellenében szobaszerviz, mosoda, orvosi
ellátás, internetsarok.
SZOBÁK: A szálloda 188 szobával rendelkezik,
melyek ötemeletes épültekben találhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák
felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítés ellenében),
minibár (térítés ellenében). A fürdőszobában
zuhanyozó, WC, hajszárító található. A standard
szobák alapterülete kb. 24 m2. A családi szobák
alapterülete kb. 30 m2, egy hálószobával és egy
nappali résszel rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.

ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 08:00-23:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délutáni snack, délutáni tea, kávé, sütemény. A
bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és
alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen
fogyaszthatók. A tengerparti bárban csak az alkoholmentes italok fogyasztása lehetséges térítésmentesen. Az import alkoholos és alkoholmentes
italok, a frissen facsart gyümölcslevek és fagylalt
térítés ellenében állnak rendelkezésre.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, játszótér várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, darts, strandröplabda,
szabadtéri fitneszterem, animációs programok.
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 masszázs, szauna, törökfürdő, peeling.

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

Alanya | Törökország

Kleopatra Beach HHHH
Alanya
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 118 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 1 kmre, a Kleopatra Beachen, kb. 30 m-re a homokos/
kavicsos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte étterem (előfoglalás szükséges), medence bár és tengerparti bár várják
a vendégeket. A kertben szabadtéri medence,
gyermekmedence. A napernyők, napágyak, matracok a medencénél térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. A
szórakozásról soft animációs és sportprogramok
gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség
a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében internetsarok, orvosi ellátás, szobaszerviz, mosoda,
konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 203 szobával rendelkezik,
melyek öt- és hatemeletes épületekben találhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható
légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítés
ellenében), minibár (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyozó, WC, hajszárító található. A
szobák alapterülete kb. 22-24 m2.

ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 08:00-23:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délutáni tea, kávé, sütemény, délutáni snack. A
bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. A tengerparti bárban csak az
alkoholmentes italok fogyaszthatóak térítésmentesen. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, fagylalt, a frissen facsart gyümölcslevek, török
kávé és fogyasztás az a’la carte étteremben térítés ellenében állnak rendelkezésre.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
várja. Rácsos kiságy igényelhető.

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: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, török fürdő
szauna, peeling, szépségszalon.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Club Turtas Beach Hotel HHHH
Alanya | Konakli
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát fiataloknak
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 110 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 13 kmre, Konakli központjától kb. 250 m-re, közvetlenül
a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, bárok (lobby, medence, tengerparti,
diszkó bár), diszkó várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi
csúszdák. A napernyők, napágyak, matracok és a
medencénél és a tengerparton térítésmentesen,
a strandtörölközők térítés ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. A lobbyban wireless
internezetési lehetőség térítés ellenében. Térítés
ellenében orvosi ellátás, üzletek, fodrászat, mosoda.
SZOBÁK: A szálloda 275 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A szállodában standard szobák foglalhatóak. A
standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítésmentesen),
mini hűtő, wireless internetezési lehetőség (térítés
ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található.

ELLÁTÁS: All Inclusive ellátás, mely 07:30-23:30
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, 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,
a frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás a
diszkóban térítés ellenében állnak rendelkezésre.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások:
teniszpálya, darts, asztalitenisz,
strandröplabda, fitneszterem, animációs programok és alkalmanként esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd,
vízi sportok a tengerparton, teniszpálya világítás.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek
rendelkezésére állnak különböző wellness és
szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling,
szépségszalon.

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

Alanya | Törökország

Club Aqua Plaza HHHH
Alanya | Okurcalar
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• csúszdák
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát fiataloknak
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 35 kmre, közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A központi étterem, a’la
carte étterem (BBQ – előzetes foglalás szükséges) és bárok (tengerparti bár, snack bár, lobby
bár, kerti bár, diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napágyak, napernyők és strandtörölközők térítésmentesen állnak
rendelkezésre. Wireless internetezési lehetőség a
lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében üzletek, orvosi ellátás, mosoda, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 138 szobával rendelkezik,
melyek fő és villaépületekben helyezkednek el.
A legtöbb szobához erkély tartozik. Standard és
emeletes ágyas szobák foglalhatók. A standard
szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítés
ellenében), minibár. A fürdőszobában zuhanyzó,
WC, hajszárító található. Alapterületük kb. 20-24
m2. Az emeletes ágyas szobák, alapterülete kb.
20-26 m2, konyha sarokkal rendelkeznek, további felszereltségük azonos a standard szobákéval.
Az 1-es típusú villa szobák a villaépületekben ta-

lálhatók, 41-45 m2-sek, további felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
várja.

ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely az alábbi
szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a főétteremben svédasztalos rendszerben,
délutáni snackek, délutáni kávé, tea, sütemények.
A főétkezéseknél és a bárokban a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, a tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az 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, teniszpálya, aerobik. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás
szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: biliárd, vízi sportok a tengerparton, teniszpályavilágítás.
WELLNESS: Térítésmentesen igénybe vehetők a
következő szolgáltatások: törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint masszázs, peeling.

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

Club Big Blue Suite Hotel HHH
Alanya
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban fiataloknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 135 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 2,5
km-re, kb. 500 m-re a homokos-aprókavicsos
tengerparttól, ahová a szálloda shuttle járatot indít
bizonyos időközönként.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, bárok (medence, lobby) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napernyők, nyugágyak
és matracok a medencénél térítésmentesen, a
tengerparton térítés ellenében vehetőek igénybe.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. A szórakozásról animációs programok és esti show műsorok gondoskodnak.
Térítés ellenében üzletek, mosoda, orvosi ellátás,
autóbérlés.
SZOBÁK: A szálloda összesen 101 szobával
rendelkezik, standard, large és családi szobák
foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: egyénileg
szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió,
minibár, tea és kávékészítési lehetőség, wireless
internetezési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyozó WC, hajszárító található. A standard szobák
alapterülete kb. 17 m2. A large és családi szobák

egy hálószobával, nappalival rendelkeznek, kb. 28
m2-sek, 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, délutáni kávé, tea és sütemények. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen
fogyaszthatóak. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében vehetőek igénybe.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: A szálloda sport szolgáltatásai: asztalitenisz, darts, animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint törökfürdő, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, vízi csúszda várja.

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

Alanya | Törökország

Grand Bayar Beach HHH
Alanya | Obaköy
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• vízi csúszda

VÉLEMÉNYÜNK:

Az egyszerűbb szállodát
fiataloknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 110 km-re található
Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 3
km-re. A szálloda saját homokos/kavicsos tengerparttal rendelkezik, melyet egy aluljárón át lehet megközelíteni.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, és medence bár várja a vendégeket. A
kertben szabadtéri medence, gyermekmedence,
vízi csúszda. A napágyak, napernyők térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft
animációs és sport programok gondoskodnak
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás,
szobaszerviz.
SZOBÁK: A szálloda 102 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély tartozik. Standard szobák foglalhatók. A standard szobák felszereltsége:
légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítés ellenében), minibár (térítés ellenében). A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található.
Alapterületük kb. 27 m2.

ponti étteremben svédasztalos rendszerben, ,
délutáni 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 italok, a frissen facsart gyümölcslevek
térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, strandröplabda. 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: törökfürdő, , masszázs,
peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér,
gyermekmedence várja.

ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 08:00-23:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a közSzíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Törökország | Side

Voyage Sorgun HHHHH
Side | Sorgun
• prestige •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 65 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 3 km-re,
közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, olasz, kínai,
görög– előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby, medence, terasz, tengerparti, vitamin, 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
animációs és sport programok gondoskodnak. A
lobbyban wireless internezetési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, fodrászat, autóbérlés, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 508 szobával rendelkezik.
Standard és családi szobák foglalhatók, melyek a fő- és bungaló épületekben találhatóak.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: központi légkondicionáló
(meghatározott időszakokban működik), telefon,
televízió, széf (térítés ellenében), minibár (üdítők
és víz térítésmentesen naponta töltve). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A

főépületi standard szobák alapterülete kb. 31 m2,
a bungaló épületieké kb. 35 m2. A családi szobák
két szobásak, egy fürdőszobásak, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A
főépületi családi szobák alapterülete kb. 50m2, a
bungaló épületieké kb. 53m2.
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,
délután snackek, délutáni tea, kávé, sütemény,
fagylalt (meghatározott időszakban), éjjeli snack.
Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az bizonyos a’la carte étteremben, azonban előzetes foglalás szükséges. 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 szolgáltatásai térítés
ellenében állnak rendelkezésre.

programok és esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, vízi
sportok.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, gőzfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint masszázs, peeling, SPA központ.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, mini diszkó, gyermekmedence, játszótér és luna park várja.
Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts, asztalitenisz, strandröplabda,
boccia, teniszpálya, fitneszterem, animációs

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

Side | Törökország

Turquoise Hotel HHHHH
Side | Sorgun
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszda
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A jó minőségű szállodát
elsősorban családok figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 65 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 3,5 km-re Side belvárosától, közvetlenül a homokos/kavicsos tengerparton. A parton két móló található.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (hal, olasz, kínai, török
– előfoglalás szükséges), bárok (tengerparti, lobby, medence, snack, diszkó bár) és diszkó várja a
vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, relax
medence (16 éven felüliek használhatják), gyermekmedence, vízi csúszdák. A napágyak, napernyők, strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. A lobbyban és a medencéknél
térítésmentesen wireless internetezési lehetőség.
Térítés ellenében internet kávézó, wellness szolgáltatások, orvosi ellátás, mosoda, üzletek, fodrászat, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodának 486 szobája van, melyek
több épületben helyezkednek el. A legtöbb szobához erkély tartozik. Foglalható szobatípusok:
standard, deluxe szobák. A standard szobák a
melléképületekben találhatóak, alapterületük 2728 m2, felszereltségük: egyénileg szabályozható

légkondicionáló, telefon, televízió, minibár (víz és
üdítők térítésmentesen), széf (térítés ellenében),
tea- és kávékészítési lehetőség wireless internetezési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó/kád,
WC, hajszárító található. A deluxe szobák a főépületben találhatóak, központi légkondicionálóval,
széffel (térítésmentesen), további felszereltségük
és alapterületük megegyezik a standard szobákéval

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, strandröplabda, teniszpálya, minifoci, íjászat, darts, boccia, aerobik, vízi
aerobik, fitneszterem, animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében
vehetőek igénybe: teniszfelszerelés, teniszpálya
világítás, biliárd, vízi sportok a tengerparton, búvárkodás.

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, korai
és késői reggeli, délutáni snack, délutáni tea, kávé
és sütemény, éjjeli snack, fagylalt (meghatározott
időszakokban). Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az a’la carte
éttermekben, azonban előfoglalás szükséges. A
bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és
alkoholmentes italok és néhány import ital térítésmentesen fogyaszthatók. Az egyéb import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium italok, az
a’la carte éttermek szolgáltatásai, frissen facsart
gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, szauna, gőzfürdő. Térítés ellenében
a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér,
minidiszkó, gyermekmedence, gyermekmenü, vízi
csúszdák várják. Rácsos kiságy és etetőszék az
étteremben igényelhető.

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

Royal Taj Mahal HHHHH
Side | Kumköy
• prestige/family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• Ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

A jó minőségű szolgáltatásokat nyújtó szállodát elsősorban pihenni vágyóknak
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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 és térítés ellenében),
bárok (lobby, medence, tengerparti, aqua, snack,
amfiteátrum 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. Bizo-

nyos 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, jacuzzi
és törökfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, mini diszkó, gyermek aquapark, játszótér, gyermekmenü és
luna park várja.
Egyes szolgáltatások a hotel testvérszállodájában, a Royal Dragon Hotelben vehetőek igénybe.

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

Side | Törökország

Royal Dragon HHHHH
Side | Kumköy
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• aquapark
• lunapark

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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,
fi tneszterem, 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, mini diszkó, gyermek aquapark, játszótér, gyermekmenü,
gyer mek me dence és luna park várja. Térítés el
lené ben gyermekfelügyelet igényelhető.

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

Kirman Hotels Sidemarin Beach HHHHH
Side | Kumköy
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A 2016-ban megnyílt szállodát fiataloknak, pároknak
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 60 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 5 km-re.
A szálloda épülete a tengerparttól kb. 250 m-re
helyezkedik el.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2016-ban megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek
(török, ázsiai, mediterrán – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby, tengerparti, medence, diszkó
bár), diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyerekmedence, vízi csúszdák. A
napágyak, napernyők, strandtörölközők térítésmentesen állnak rendelkezésre a medencénél és
a tengerparton. A szórakozásról animációs- és
sportprogramok, esti show műsorok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban
térítésmentesen. Térítés ellenében üzletek, mosoda, internet kávézó, orvosi ellátás, autóbérlés.
SZOBÁK: A szálloda 320 szobával rendelkezik.
Standard és családi szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák
felszereltsége: központilag szabályozott légkondicionáló, televízió, széf, telefon, minibár, wireless
internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található.
A standard szobák alapterülete 28 m2. A családi

szobák kétszobásak, ajtóval elválasztottak, alapterületük kb. 38 m2, felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 07:0002:00 óra között vehető igénybe, és az alábbi
szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a főétteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, napközben snackek, éjjeli snack. A
főétkezéseknél és a bárokban a helyi alkoholos és
alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen
fogyaszthatók. Az import italok, frissen facsart
gyümölcslevek, az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.

állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, minidiszkó várják. Gyermekfelügyelet
térítés ellenében igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts, boccia, zumba, vízi aerobik,
teniszpálya, strand röplabda, kosárlabda, animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszpálya
világítás, játékterem, bowling, biliárd, vízi sportok
a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentesen igénybe vehető
szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére

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

Side | Törökország

J’adore Deluxe Hotel & Spa HHHHH
Side | Titreyengöl
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

Az újonnan nyíló szállodát
elsősorban pihenni vágyóknak és családoknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 75 km-re található Antalya repülőterétől, Side központjától kb. 7 kmre,
Manavgat központjától 5 km-re, 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 (térítés ellenében), távol keleti, - 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 idősza-

kokban működik), televízió, telefon, széf, 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.

termekben és a vitamin bárban térítés ellenében
állnak rendelkezésre.

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 ét-

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, szauna, gőzfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint masszázs, peeling.

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.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, minidiszkó, játszótér várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

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

47

48

Törökország | Side

Sueno Hotels Beach Side HHHHH
Side | Sorgun
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• Ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek
(távol-keleti, hal, olasz, mexikói, török, BBQ étterem – térítés ellenében, előzetes foglalás szükséges), bárok (medence, tengerparti, 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 és a
szobákban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében mosoda, üzletek,
orvosi ellátás, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodának 760 szobája van, melyek
fő és 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 (meg-

határozott 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 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, animációs programok és esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd,
bowling, focipálya, 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, gőzfürdő, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, minidiszkó, játszótér, vízi csúszdák és
luna park várja.

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

Side | Törökország

Paloma Oceana Resort HHHHH
Side | Kumköy
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• aquapark
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A jó minőségű szállodát elsősorban pihenni vágyóknak
és családoknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Side óvárosától kb. 5 km-re
található, Antalya repülőterétől kb. 65 km-re, közvetlenül a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2012-ben nyílt szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (előfoglalás szükséges): török, nemzetközi, hal; kínai,
steak (térítés ellenében), bárok („Ocean”, „Piano”,
tengerparti, medence, vitamin, diszkó bár) és
diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri
medence, gyermekmedencék, aquapark. A napernyők, nyugágyak és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen vehetők
igénybe. A szórakozásról animációs és sportprogramok gondoskodnak. A lobbyban wireless
internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés
ellenében orvosi ellátás, fodrászat, szobaszerviz,
mosoda, üzletek, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 482 szobával rendelkezik. A
legtöbb szobához erkély tartozik. Standard, családi, lake villa és terasz deluxe szobák foglalhatóak.
A standard szobák a fő- vagy bungalóépületekben
helyezkednek el, felszereltségük: légkondicionáló,
telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár
(ásványvíz, sör és üdítők naponta töltve térítésmentesen), wireless internetezési lehetőség térí-

tésmentesen, tea- és kávékészítési lehetőség. A
fürdőszobában zuhanyzó, WC és hajszárító található. A főépületi standard szobák alapterülete kb.
40 m2, a bungalóépületi standard szobák alapterülete kb. 30 m2. A családi suite szobák a bungalóépületekben vagy a főépületben helyezkednek
el. A bungalóépületi családi suite-ok alapterülete
kb. 60 m2, két szobával rendelkeznek, felszereltségük azonos a standard szobáéval. A főépületi
családi suite-ok nappalival és egy szobával rendelkeznek, alapterületük kb. 65 m2, felszereltségük azonos 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, frissen facsart narancslé (reggeli alatt), fagylalt (meghatározott időszakokban),
éjjeli snack. Tartózkodás alatt bizonyos a’la carte éttermekben térítésmentesen lehet étkezni,
azonban előfoglalás szükséges. A bárokban és a
főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, néhány import ital térítésmentesen
fogyasztható. Bizonyos import italok, prémium
italok, a frissen facsart gyümölcslevek, bizonyos

a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében
állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, asztalitenisz, strandröplabda, kosárlabda, darts, minigolf, aerobik, vízi
aerobik, boccia, sakk, billiárd, 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: szauna, törökfürdő, belső medence. Térítés ellenében
a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling, különböző szépség kezelések.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedencék,
miniklub, minidiszkó, mozi, játszótér és aquapark
várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék
igényelhető. Térítés ellenében gyermekfelügyelet
igényelhető.

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

Xanthe Resort & Spa HHHHH
Side | Kumköy
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A jó minőségű szállodát
szolgáltatásai miatt elsősorban családoknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 60 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 7 km-re Side óvárosától,
közvetlenül a privát homokos tengerpartján fekszik.

standard szobák alapterülete kb. 24 m2. A családi
szobák két szobásak, a pótágy normál ágy vagy
emeletes ágy, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval, alapterületük kb. 30-35 m2.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2004-ben megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek
(olasz, BBQ, hal, török – 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 fodrászat, autóbérlés, mosoda,
orvosi ellátás, üzletek, wellness szolgáltatások,
konferenciaterem.

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, fagylalt (meghatározott időszakban), késői vacsora. A
bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és
alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az a’la carte éttermekben tartózkodás alatt
egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni, de
előzetes foglalás szükséges. Az import alkoholos
és alkoholmentes italok, prémium italok, a frissen
facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak
rendelkezésre.

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

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 és játszótér várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, darts, aerobik, strandröplabda, asztalitenisz, biliárd, soft animációs
programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetők igénybe: vízi sportok a
tengerparton, focipálya.

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

Side | Törökország

The Sense Deluxe HHHHH
Side | Kumköy
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 65 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 4 km-re,
Kumköy településen, kb. 200 m-re fekszik a privát,
homokos tengerpartjától, melyhez stég is tartozik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014-ben épült szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török,
hal és olasz - előzetes foglalás szükséges), bárok
(lobby bár, tengerparti bár, medence bár) várják a
vendégeket. A kertben szabadtéri medencék. A
napernyők, napágyak, 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 orvosi ellátás,
mosoda, üzletek, autóbérlés, konferenciaterem,
szobaszerviz.
SZOBÁK: A szálloda 374 szobával rendelkezik,
melyek ötemeletes épületekben helyezkednek el.
Standard szoba, dublex családi szoba, junior suite
és swim up típusú szobák foglalhatók. A legtöbb
szobához erkély tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 26 m2, felszereltségük: légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár (érkezéskor ásványvízzel és üdítővel feltöltve,

további napokon ásványvízzel töltve térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található.
A dublex családi szobák alapterülete kb. 45 m2,
galériázott, ajtó nincs a két szint között, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A
junior suite szobák alapterülete kb. 37 m2, nappali
résszel rendelkeznek, felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval. A swim up szobák alapterülete kb. 26 m2, közvetlen medencekapcsolattal
rendelkeznek, 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, napközben snackek, délutáni tea, kávé
és sütemény, fagylalt (meghatározott időszakokban), éjjeli snack és leves. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók.
Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni a’la carte éttermekben, azonban
előzetes foglalás szükséges. Az import alkoholos
és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek 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, focipálya.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling, szépségszalon, fodrászat.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó várja és az étteremben etetőszék kérhető.

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

Kamelya World Fulya Hotel & Spa HHHHH
Side | Colakli
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• aquapark
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

Családoknak ajánljunk, akik
kedvelik a nagy területen
fekvő komplexumokat, illetve
akik aquaparkkal rendelkező
szállodát keresnek.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 55 km-re található Antalya repülőterétől, Side központjától kb. 5 km-re,
Colakli településen, közvetlenül a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szálloda egyike a 3
hotelből álló Kamelya komplexumnak. A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (hal, török, kínai, olasz, mexikói- előfoglalás szükséges),
bárok (lobby, medence, tengerparti, aquapark,
diszkó bár stb.) és diszkó várja a vendégeket. A
kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, 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 komplexum területén térítésmentesen. Térítés
ellenében autóbérlés, üzletek, wellness szolgáltatások, orvosi ellátás, mosoda, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodának 244 szobája van, melyek
a 7 emeletes főépületben helyezkednek el. Standard és superior standard szobák foglalhatóak.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák kertre nézőek, felszereltségük: központi
légkondicionáló (meghatározott időszakokban

működik), telefon, televízió, minibár. A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A
standard szobák alapterülete kb. 28 m2. A superior standard szobák alapterülete és felszereltsége
megegyezik a standard szobákéval, azonban tengerre nézőek.
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,
korai reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé
és sütemény, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok
térítésmentesen fogyaszthatók. Tartózkodás alatt
egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az
egyik a’la carte étteremben, azonban előfoglalás
szükséges. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek és
az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.

letve térítés ellenében vehetőek igénybe: bowling,
biliárd, teniszpálya világítás, teniszfelszerelés,
teniszoktatás, vízi sportok a tengerparton, szörf
(engedély szükséges).
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna, jakuzzi. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness
és szépség szolgáltatások, mint peeling, szépségszalon, masszázs, fodrászat.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket minidiszkó, miniklub, miniállatkert, gyermekmedence, gyermekmenü és játszótér várja.
Egyes szolgáltatások a komplexum másik két
szállodája területén vehetőek igénybe.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, minigolf, fitneszterem,
íjászat, darts, kosárlabda, aerobik, strandröplabda,
animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, il-

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

Side | Törökország

Kamelya World Selin Hotel & Spa HHHHH
Side | Colakli
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• ultra all inclusive
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

Családoknak ajánljunk, akik
kedvelik a nagy területen
fekvő komplexumokat, illetve
akik aquaparkkal rendelkező
szállodát keresnek.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 55 km-re található Antalya repülőterétől, Side központjától kb. 5 km-re,
Colakli településen, közvetlenül a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szálloda egyike a 3
hotelből álló Kamelya komplexumnak. A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (hal, török, kínai, olasz, mexikói- előfoglalás szükséges),
bárok (lobby, medence, tengerparti, aquapark,
diszkó bár stb.) és diszkó várja a vendégeket. A
kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, 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 komplexum egész területén térítésmentesen.
Térítés ellenében üzletek, autóbérlés, orvosi ellátás, mosoda, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodának 302 szobája van, melyek
több épületben helyezkednek el. Deluxe, „beach”,
terasz szobák, valamint családi lakosztályok
és terasz családi szobák foglalhatók. A szobák
többségéhez erkély tartozik. A deluxe szobák a
főépületben találhatók, felszereltségük: központi

légkondicionáló, telefon, televízió, minibár. A fürdőszobában fürdőkád, WC, hajszárító található.
A deluxe szobák alapterülete kb. 24 m2. A beach
szobák a tengerparton találhatóak, alapterületük
kb. 45m2, felszereltségük megegyezik a deluxe
szobákéval. A terasz szobák alapterülete kb. 45
m2, a melléképületekben találhatóak, felszereltségük megegyezik a deluxe szobákéval. A családi
lakosztályok a főépületben találhatóak, két hálószobásak, alapterületük kb. 34-53 m2, további
felszereltségük megegyezik a deluxe szobákéval.
A terasz családi szobák a melléképületekben találhatóak, alapterületük kb. 57 m2, két hálószobásak, további felszereltségük megegyezik a deluxe
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,
korai reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé
és sütemény, 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. 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,
íjászat, darts, boccia, 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. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness
és szépség szolgáltatások, mint SPA központ,
szépségszalon, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, miniállatkert, gyermekmedence, aquapark, gyermekmenü
és játszótér 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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Törökország | Side

Kamelya World K Club HV1
Side | Colakli
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

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:

HV1

illusztráció
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, aqua, 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. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen.
Térítés ellenében üzletek, autóbérlés, 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. 22-24 m2,
felszereltségük: központi légkondicionáló, telefon,
televízió, széf, minibár, wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában kád/

zuhanyzó, WC, hajszárító található. A superior
szobák alapterülete kb. 28-33 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A deluxe
szobák alapterülete kb. 36-44 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. 105-111 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,
korai reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé
és sütemény, 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. Bizonyos
import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek és az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendel-

kezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, minigolf, fitneszterem,
íjászat, darts, boccia, 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. 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 várja.
Egyes szolgáltatások a komplexum másik két
szállodája területén vehető igénybe.

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

Side | Törökország

Club Nena HV1
Side | Kizilagac
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát családbarát szolgáltatásai miatt a pihenni
vágyóknak és családos utasainknak egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HV1

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 80 km-re található Antalya repülőterétől, Manavgat belvárosától kb. 13
km-re, közvetlenül homokos-kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, olasz,
hal – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby,
medence, relax bár stb.) várja a vendégeket. A
kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence,
vízi csúszdák. A napernyők, napágyak, matracok
a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre, a strandtörölközők
többszöri cseréje térítés ellenében lehetséges.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. A lobbyban wireless internezetési
lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, fodrászat, autóbérlés, üzletek, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 586 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A szállodában
standard, standard hotel, large és családi szobák
foglalhatóak, melyek a fő és bungaló épületekben találhatóak. A standard szobák felszereltsége: egyéni légkondicionáló, telefon, televízió, széf
(térítés ellenében), minibár (ásványvíz térítés-

mentesen naponta töltve), wireless internetezési
lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában
zuhanyzó WC, hajszárító található. A standard
szobák alapterülete kb. 28 m2, a bungaló épületekben találhatóak. A standard hotel szobák alapterülete kb. 30 m2, a főépületben találhatók, a fürdőszobában kád, wc, hajszárító található, további
felszereltségük megegyezik a standard szobáéval.
A large szobák optikailag elválasztottak, alapterületük kb. 32 m2., további felszereltségük alapterületük kb. 38 m2. Mozgáskorlátozottak számára
speciálisan kialakított szoba igényelhető.
ELLÁTÁS: All Inclusive ellátás, mely 07:00-02:00
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, prémium
kategóriájú italok, fogyasztás a diszkó 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, kosárlabda, teniszpálya, teniszfelszerelés, fitneszterem, animációs programok
és esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszpálya világítás, vízi
sportok.
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 miniklub, gyermekmedence, játszótér várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

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

Sunis Elita Beach Resort Hotel & Spa HHHHH
Side | Kizilagac
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban
pároknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 81 km-re található Antalya repülőterétől, Manavgat belvárosától kb. 15
km-re, Kizilot településen, közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (török, hal, kínai, olasz,
mexikói – előzetes foglalás szükséges), bárok
(lobby, medence, tengerparti, villa, diszkó bár),
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
animációs és sport programok gondoskodnak. A
lobbyban wireless internezetési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, autóbérlés, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 583 szobával rendelkezik,
melyek a fő és klub épületekben helyezkednek el.
A legtöbb szobához erkély vagy francia erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: központi
légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár, wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A standard

szobák alapterülete kb. 20-25 m2. A klub családi
szobák két szobásak, ajtóval elválasztottak, alapterületük kb. 39 m2, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A főépületi családi
szobák két szobásak, ajtóval elválasztottak, alapterületük kb. 28 m2, francia erkéllyel rendelkeznek,
további felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all anclusive 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, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes néhány
import ital, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet fogyasztani az egyik a’la carte étteremben, azonban előzetes foglalás szükséges.
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: aerobik, darts, asztalitenisz, fitneszterem, boccia, strandröplabda, teniszpálya, tenisz
felszerelés, animációs programok és esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: teniszpálya világítás, vízi sportok.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling, a SPA központ szolgáltatásai.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

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

Side | Törökország

Sunis Kumköy Beach Resort Hotel & Spa HHHHH
Side | Kumköy
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban a kellemes kikapcsolódást kereső
utasok figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 60 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 2 km-re,
közvetlenül a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2006-ban megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek
(török, olasz, keleti, hal, mexikói, grill – előzetes
foglalás szükséges), bárok (lobby bár, medence
bár, diszkó bár, bowling bár, tengerparti bár) és
diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, vízi csúszdák. A
napágyak, napernyők 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 internet kávézó, mosoda,
fodrászat, orvosi ellátás, üzletek, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda összesen 672 szobával
rendelkezik, melyek több épületben találhatóak.
Economy, standard és családi szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 27 m2, felszereltségük: központi légkondicionáló (meghatározott
időszakokban működik), telefon, televízió, széf

(térítésmentesen), minibár (víz, üdítők térítésmentesen), wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség.
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító
található. Az emeletes ágyas családi szobák egy
légterűek, alapterületük kb. 27 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A családi
szobák alapterülete kb. 40 m2, két szobával és két
fürdőszobával rendelkeznek, a szobák 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, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délután snackek, tea, kávé, sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban). A
bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és
alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen
fogyaszthatók. 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 térítés ellenében
állnak rendelkezésre.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts, boccia, vízilabda, vízi aerobik,
strandröplabda, asztalitenisz, soft animációs
programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: számítógépes
játékok, 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, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, vízi csúszda és gyermekmenü várja.
Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

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

57

58

Törökország | Side

Side Star Resort HHHHH
Side | Colakli
• young/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• vízi csúszdák
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban fiataloknak és pihenni vágyóknak
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 50 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 15 km-re.
A szálloda épületei kb. 200 m-re vannak a tengerparttól, de a hotel és a part között sem út, sem
más hotel nem található.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (török, mexikói, távol
keleti – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby, medence, tengerparti, diszkó bár), diszkó várják 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 animációs és
sport programok gondoskodnak. A lobbyban wireless interneztetési lehetőség térítésmentesen.
Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, szobaszerviz.
SZOBÁK: A szálloda 462 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A szállodában
standard és családi szobák foglalhatóak. A standard szobák felszereltsége: egyéni légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár. A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító
található. A standard szobák alapterülete kb. 29

m2. A családi szobák két szobásak, ajtóval elválasztottak, alapterületük kb. 40 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, 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, a frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás a
diszkóban, valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.

ness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, mini diszkó, gyermekmedence várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, darts, asztalitenisz, fitneszterem, animációs programok és alkalmanként esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, bowling.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző well-

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

Side | Törökország

Side Star Elegance HHHHH
Side
• relax/young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban fiataloknak ajánljuk, akik Side
óvárosához közeli szállodát
keresnek.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 71 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 3 km-re,
közvetlenül a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (török, hal, kínai, olasz
– előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby, medence, tengerparti, diszkó bár), diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, 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 internezetési
lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, autóbérlés, üzletek, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 499 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A
szállodában standard, standard deluxe, lagúna és
családi szobák foglalhatóak. A standard szobák
felszereltsége: központi légkondicionáló, telefon,
televízió, széf (térítésmentesen), minibár, wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen).
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító
található. A standard szobák alapterülete kb. 23-

28 m2. A standard deluxe szobák alapterülete 28
m2, további felszereltsége megegyezik a standard
szobákéval. A lagúna szobák közvetlen medencekapcsolatosak, alapterületük 24 m2, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
A családi szobák két szobásak, ajtóval elválasztottak, alapterületük kb. 33 m2, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, darts, asztalitenisz, fitneszterem, boccia, strandröplabda, teniszpálya, tenisz
felszerelés, animációs programok és alkalmanként esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: biliárd, bowling, vízi
sportok.

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 snack, délutáni tea, kávé,
sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban),
éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes néhány import ital,
tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet
fogyasztani az egyik a’la carte étteremben, azonban előzetes foglalás szükséges. Bizonyos import
alkoholos és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok, a frissen facsart gyümölcslevek, valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés
ellenében állnak rendelkezésre.

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, mini diszkó, gyermekmedence, játszótér várja.

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

Crown Charm HHHHH
Side | Kumköy
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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, ázsiai – 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 286 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,
mini bár (üdítők és víz naponta egyszer töltve térí

tés mente sen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC,
haj szá rí tó található. Alapterületük kb. 33 m2. A
családi szobák alapterülete kb. 46 m2, két szobával rendelkeznek, melyek ajtóval elválasztottak,
további felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval.

rok, játékterem, vízi sportok a tengerparton.

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, 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.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minimozi,
gyermekmedence és gyermekmenü várja. Térítés
ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak a különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint törökfürdő, fodrászat,
masszázs, peeling, szépségszalon.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: fitneszterem, strandröplabda, animációs programok, esti show műso-

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

Side | Törökország

Crown Palace HHHHH
Side | Kumköy
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• vízi csúszdák
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 65 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 7 km-re,
kb. 400 m-re a homokos tengerparttól, ahova
shuttle járat közlekedik.

A fürdőszobában zuhanyozó, hajszárító található. A családi szobák alapterülete kb. 46 m2, két
szobásak, további felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval.

WELLNESS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges vagy térítés ellenében állnak
rendelkezésre: belső medence, jakuzzi, törökfürdő,
különböző wellness és szépségszolgáltatások.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’ la carte éttermek (török, olasz, hal,
mexikói, előfoglalás szükséges), bárok (medence, lobby, snack/tengerparti, diszkó, vitamin) és
diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri
medencék, vízi csúszdák, gyermekmedence. A
napernyők, napágyak a medencénél térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében: wireless internetezési lehetőség,
szobaszerviz, wellness szolgáltatások, fodrászat,
üzletek, orvosi ellátás, mosoda, autóbérlés, konferenciaterem.

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,
késői reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé,
sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban),
éjjeli snack. Tartózkodás alatt térítésmentesen
lehet étkezni az a’la carte éttermek egyikében
(kivéve olasz étterem, térítés ellenében) azonban
előfoglalás szükséges. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi és alkoholmentes ital, tea, kávé
térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import
alkoholos és alkoholmentes italok, fogyasztás a
diszkó bárban térítés ellenében állnak rendelkezésre.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmenü, gyermekmedence, vízi csúszda, mozi várja.
Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SZOBÁK: A szálloda 444 szobával rendelkezik,
melyek egy négyemeletes épületben találhatóak.
A szállodában standard és családi szobák foglalhatók. A legtöbb szobához balkon tartozik. A
standard szobák alapterülete kb. 32 m2, felszereltségük: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), telefon, televízió,
minibár (üdítő naponta töltve térítésmentesen).

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges vagy térítés
ellenében állnak rendelkezésre: fitneszterem, röplabda, játékterem, vízi sportok a tengerparton.

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

Adalya Resort HHHHH
Side | Colakli
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát pihenni vágyó
utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 65 km-re található Antalya repülőterétől, Manavgat központjától kb.12
km-re, közvetlenül a homokos tengerparton.

szobák alapterülete kb. 55 m2, két légterűek és ajtóval elválasztottak, felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, BBQ, tengergyümölcsei – előfoglalás szükséges), bárok
(lobby, tengerparti, medence, diszkó bár stb.) 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.
A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében üzletek, wellness
szolgáltatások, mosoda, orvosi ellátás, szobaszerviz.

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), éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok,
valamint néhány import ital térítésmentesen fogyaszthatók. Tartózkodás alatt egy alkalmommal
az egyik 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 térítés ellenében állnak rendelkezésre.

SZOBÁK: A szállodának 210 szobával rendelkezik. A legtöbb szobához erkély tartozik. Standard és családi szobák foglalhatóak. A standard
szobák felszereltsége: légkondicionáló televízió,
telefon, széf, minibár (üdítők térítésmentesen), wireless internetezési lehetőség (térítés ellenében).
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC található. A
standard szobák alapterülete kb. 30 m2. A családi

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 masszázs,
peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, minidiszkó várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, fitneszterem, aerobik,
vízi gimnasztika, boccia, darts, strandröplabda,
animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,

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

Side | Törökország

Sunmelia Beach Resort Hotel & Spa HHHHH
Side | Kizilagac
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát kikapcsolódni
vágyó, családos utasaink
figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 70 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 10 km-re,
közvetlenül homokos-aprókavicsos tengerparton
fekszik. Kizilagac központja nem messze található vásárlási lehetőségekkel.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2015-ben megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, hal, olasz, kínai – előzetes foglalás
szükséges), bárok (lobby bár, medence bár, tengerparti bár, snack bár, vitamin bár, 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 animációs és sport
programok gondoskodnak. Wireless internetezési
lehetőség korlátozott adatforgalommal térítésmentesen a lobbyban. Térítés ellenében üzletek,
internetezési lehetőség, orvosi ellátás, autóbérlés,
fodrászat, mosoda, konferenciaterem, 24 órás
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, felszereltségük:
központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), telefon, televízió, széf (térítés
ellenében), minibár (vízzel, üdítővel töltve naponta térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó,
WC és hajszárító található. Az economy 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, alapterületük kb. 40 m2. 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 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, animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás 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,
animációs programok, miniklub, luna park (érkezéskor 2 jegy térítésmentesen a gyermekeknek)
várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

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

Seamelia Beach Resort HHHHH
Side | Kumköy
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát pihenni vágyó
utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 45 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 7 km-re,
a közvetlenül homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (török, olasz, kínai, hal
- előfoglalás szükséges), bárok (lobby, medence,
tengerparti, snack, terasz, diszkó bár) és diszkó
várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, 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
üzletek, internetezési lehetőség, orvosi ellátás,
autóbérlés, fodrászat, mosoda, konferenciaterem,
szobaszerviz.
SZOBÁK: A 300 szobával rendelkező szállodában standard, családi és családi szoba emeletes
ággyal foglalható. A szobákhoz erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák alapterülete kb.
35 m2, felszereltségük: központi légkondicionáló
(meghatározott időszakokban működik), telefon,
televízió, széf (térítés ellenében), minibár. A fürdőszobában zuhanyozó, WC és hajszárító található.

Az emeletes ágyas családi szobák alapterülete és
felszereltsége megegyezik a standard szobáéval,
ahol a pótágy emeletes ágy. A családi szobák
kétszobásak, ajtóval elválasztottak, alapterületük
kb. 50 m2, 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, tea, kávé, sütemény,
éjjeli leves. Tartózkodás alatt egy alkalommal
térítésmentesen lehet étkezni az a’la carte éttermekben, de előfoglalás 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 térítés ellenében lehetséges.

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 várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, asztalitenisz, boccia, darts,
strandröplabda, fitneszterem, animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: billiárd, bowling, play
station, elektromos darts.

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

Side | Törökország

Amelia Beach Resort HHHHH
Side | Kizilot
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• vízi csúszdák
• lunapark

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: 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 korlátozott adatforgalom mellett
(50 MB) 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 szál-

lodában economy, standard és családi szobák
foglalhatóak. Az economy szobák külön melléképületben találhatóak az amfiteátrumnál, felszereltségük: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), televízió, telefon,
minibár, széf, a fürdőszobában zuhanyzó, WC és
hajszárító található. Az economy szobák alapterülete kb. 16 m2. A standard szobák felszereltsége:
központi 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. A családi szobák típusainak
jellemzői megtalálhatók a weboldalunkon.

tesen 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, kosárlabda, 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.

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 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 térítésmen-

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 miniklub, mini diszkó, gyermekmedence, gyermekmenü és luna park
várja. A luna parkba 2 zseton ingyenesen biztosított, minden további zseton 2 EUR. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

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

Nashira Resort Hotel & Aqua-Spa HHHHH
Side | Titreyengöl
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• aquapark
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

Hangulatos szálloda, melyet
pároknak és családoknak
egyaránt ajánlunk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 75 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 9 km-re,
közvetlenül homokos/kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (mexikói, hal, török,
mediterrán – előfoglalás szükséges), bárok (piano, aqua, szerviz, snack, diszkó, vitamin bár)
és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedencék, aquapark.
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: mosoda, wellness szolgáltatások, üzletek, orvosi ellátás, autóbérlés, fodrászat,
konferenciaterem, szobaszerviz.
SZOBÁK: A szálloda 493 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély tartozik. Standard,
dublex és családi típusú szobák foglalhatóak. A
standard szobák felszereltsége: egyéni légkondicionáló, telefon, televízió, széf, minibár (üdítők
és sör naponta töltve térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található.
A standard szobák alapterülete kb. 30-33 m2. A

dublex szobákban 2 szint van, ajtó nélkül, további
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. Alapterületük kb. 40-45 m2. A családi szobák
2 légterűek (a légterek között nincs ajtó), felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
Alapterületük kb. 58 m2.
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 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 italok,
a frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás az
„aqua” bárban, valamint az a’la carte éttermek
szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.

teniszfelszerelés, teniszpálya világítás, bowling,
biliárd, számítógépes játékok, elektromos darts,
vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentesen igénybe vehető
szolgáltatások: jakuzzi, törökfürdő, szauna, gőzfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, gyermekmedence, vízi csúszdák várják.
Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető. Térítés ellenében gyermekfelügyelet
igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, aerobik, strandröplabda,
darts, boccia, minifoci, asztalitenisz, jóga, animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszoktatás,

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

Side | Törökország

Glamour Resort & Spa HHHHH
Side | Colakli
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• vízi csúszdák
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

Hangulatos szállodát elsősorban pároknak ajánlunk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 55 km-re található Antalya repülőterétől, Side/ Colakli központjában,
Side központjától kb. 12 km-re, kb. 350 m-re a
homokos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’ la carte étterem (olasz, török- előfoglalás szükséges), bárok ( lobby, medence bár,
tengerparti bár), diszkó várja a vendégeket. A
kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló,
vízi csúszdák. A napágyak, napernyők 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 orvosi ellátás,
mosoda, fodrászat, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 250 szobával rendelkezik.
Economy, standard és családi típusú szobák
foglalhatóak. A szobák többségéhez erkély vagy
terasz tartozik. A standard szobák alapterület kb.
30 m2, felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítés
ellenében), minibár (ásványvíz térítésmentesen),
wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség (térítésmen-

tesen). A fürdőszobában zuhanyozó, WC, hajszárító található. A családi szobák alapterülete kb. 49
m2, kétszobásak, felszereltségük azonos a standard szobákéval. A családi dublex szobák alapterülete kb. 59 m2, felszeretésük azonos a standard
szobáéval.
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, éjjeli leves. Étkezés az a’la carte
étteremben tartózkodás alatt egy alkalommal
térítésmentesen lehetséges, azonban előfoglalás
szükséges. 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.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek
rendelkezésére állnak különböző wellness és
szépség szolgáltatások, mint szépségszalon,
masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, vízi csúszdák, gyermekpancsoló várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: strandröplabda, asztalitenisz, vízi
aerobik, fitneszterem, animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: vízi sportok a tengerparton.

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

Palm World Resort & Spa HHHHH
Side | Kumköy
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban a kellemes kikapcsolódást kereső
utasok figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 57 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.

strandröplabda, asz ta li tenisz, soft animációs
programok, esti show mű so rok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes fogla lás 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.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, aerobik, darts, boccia,

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

Side | Törökország

Orange Palace HHHHH
Side | Kumköy
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban a kellemes kikapcsolódást kereső
utasok figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 57 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 7 km-re,
kb. 300 m-re a homokos tengerparttól, ahová
meghatározott időszakban ingyenes shuttle busz
járat közlekedik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014-ben megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte étterem
(török, olasz – előzetes foglalás szükséges), 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
találhatóak. 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 (ásványvíz térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség.
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 alapterülete kb. 35 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, 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 egyik
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 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.

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

Diamond Beach Hotel & Spa HHHHH
Side | Colakli
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• vízi csúszda
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban a
pihenni vágyók figyelmébe
ajánljunk,

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 55 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárostól kb. 12 km-re,
a homokos tengerparttól kb. 250 m-re.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (mediterrán, török –
előfoglalás szükséges), bárok (lobby, medence,
diszkó, tengerparti 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. Wireless
internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. A szórakozásról animációs és sportprogramok gondoskodnak. Térítés ellenében üzletek,
orvosi ellátás, mosoda, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodában 294 szoba található,
standard és családi szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák
felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió,
széf (térítés ellenében), minibár (térítésmentesen),
tea- és kávékészítési lehetőség, A fürdőszobában
zuhanyozó, WC, hajszárító található. A standard
szobák alapterülete kb. 28 m2. A családi szobák
alapterülete kb. 40 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, délutáni snack, délutáni tea, kávé,
sütemény. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé
térítésmentesen fogyaszthatóak. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, fogyasztás az a’la
carte étteremben, a frissen facsart gyümölcslevek
térítés ellenében állnak rendelkezésre.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, minidiszkó várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts, boccia, aerobik, asztalitenisz,
fitneszterem, 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, gőzfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint masszázs, peeling, jakuzzi.

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

Side | Törökország

Diamond Premium Hotel & Spa HHHHH
Side | Titreyengöl
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban a
pihenni vágyók figyelmébe
ajánljunk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 70 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárostól kb. 7 km-re, a
homokos-kavicsos tengerparttól kb. 250 m-re.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (mediterrán, török –
előfoglalás szükséges), bárok (lobby, medence,
diszkó, tengerparti 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 animációs és sportprogramok gondoskodnak. Térítés ellenében üzletek, orvosi ellátás,
mosoda, konferenciaterem, autó bérlés.
SZOBÁK: A szállodában 489 szoba található,
standard, egy és két hálószobás családi szobák
foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik.
A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítés ellenében),
minibár (térítésmentesen), tea- és kávékészítési
lehetőség, wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyozó, WC,
hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 28 m2. Az egy hálószobás családi szobák
felszereltsége azonos a standard szobákéval,

alapterületük kb. 54 m2. A két hálószobás családi
szobák alapterülete kb. 56 m2, két fürdőszobával
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, délutáni snack, délutáni tea, kávé,
sütemény. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok, néhány import
ital, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatóak.
Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az egyik a’la carte étteremben,
azonban előfoglalás szükséges. Bizonyos import
alkoholos és alkoholmentes italok, fogyasztás az
a’la carte étteremben, a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, szauna, gőzfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint masszázs, peeling, jakuzzi.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, minidiszkó, játszótér várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts, boccia, aerobik, asztalitenisz, fitneszterem, animációs programok, esti
showműsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, vízi sportok a tengerparton.

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

Blue Waters Club HHHHH
Side | Sorgun
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban családoknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 75 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 38 km-re,
közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (török, osztrák – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby, medence,
tengerparti bár) várják 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 animációs és sport programok gondoskodnak. A lobbyban wireless internezetési lehetőség
térítés ellenében. Térítés ellenében orvosi ellátás,
mosoda, autóbérlés, üzletek, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 674 szobával rendelkezik,
melyek a fő és a melléképületekben találhatók.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítés ellenében), minibár. A fürdőszobában zuhanyzó/
kád, WC, hajszárító található. A standard szobák
alapterülete kb. 29-31 m2. A családi szobák két
szobásak, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval. A családi klub szobák és családi klub

lakosztályok a klub épületekben találhatók, a klub
családi szobák alapterülete kb. 31 m2, a családi
klub lakosztályok egy nappalival is rendelkeznek,
alapterületük kb. 52. A családi hotel szobák alapterülete kb. 43 m2, a superior családi szobáké 52
m2, mindkét szobatípus a főépületben található.
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 snack, 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.
Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet fogyasztani az egyik a’la carte étteremben, azonban előzetes foglalás szükséges. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok,
prémium kategóriájú italok, a frissen facsart gyümölcslevek, valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.

pálya, biliárd, mozi, animációs programok és esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, bowling, vízi sportok, teniszpálya világítás, tenisz felszerelés.
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, gyermekmedence, játszótér várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, darts, minigolf, asztalitenisz,
fitneszterem, strandröplabda, kosárlabda, tenisz-

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

Side | Törökország

Calido Maris Hotel HHHHH
Side | Kizilot
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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, internet-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 07:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatá-

sokat 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 mas�százs, peeling, jakuzzi.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, játszótér várja.

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

Otium Hotel Seven Seas HHHHH
Side | Titreyengöl
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• all inclusive
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban családoknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 70 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 6 km-re,
közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, hal, ázsiai – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby,
medence, tengerparti, diszkó bár), diszkó várja
a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, aquapark. 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, autóbérlés, üzletek,
konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 357 szobával rendelkezik,
melyek a fő és a bungaló épületekben találhatóak. A bungaló standard szobák felszereltsége:
központi légkondicionáló, telefon, televízió, széf,
minibár, wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC,
hajszárító található. A bungaló standard szobák
alapterülete kb. 25 m2. A standard hotel szobák
alapterülete szintén 25 m2, a főépületben találhatóak, további felszereltségük megegyezik a bun-

galó standard szobákéval. Egyes szobák nagyobb
alapterületű erkéllyel vagy terasszal foglalhatók.

igénybe: biliárd, vízi sportok, teniszfelszerelés, tenisz oktatás,

ELLÁTÁS: All Inclusive ellátás, mely 07:00-02:00
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. Tartózkodás alatt
egy alkalommal térítésmentesen lehet fogyasztani a török 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.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna, gőzfürdő. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, mini diszkó, mozi, gyermekmedence, játszótér várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, darts, asztalitenisz, fitneszterem, strandröplabda, kosárlabda, minigolf, minifoci, teniszpálya, teniszpálya világítás, tenisz
felszerelés, animációs programok és esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek

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

Side | Törökország

Side Royal Palace HHHHH
Side | Kumköy
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• vízi csúszdák
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 65 km-re található Antalya repülőterétől, Manavgat belvárosától kb. 10
km-re, Side központjától kb. 7 km-re fekszik. A
szálloda kb. 250 m-re fekszik a privát homokos
tengerpartjától.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2016-ban megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek
(török, nemzetközi, hal – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, Irish pub lounge bár, medence bár, tengerparti bár, diszkó bár) és diszkó
várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napernyők,
napágyak, strandtörölköző a medencénél és a
tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre, a strandtörölközők többszöri cseréje térítés
ellenében lehetséges. A szórakozásról animációs
és sport programok gondoskodnak. A lobbyban
wireless internetezési lehetőség térítésmentesen.
Térítés ellenében mosoda, fodrászat, üzletek, szobaszerviz, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 220 szobával rendelkezik,
melyek egy hatemeletes épületben helyezkednek
el. A legtöbb szobához erkély tartozik. A szállodában economy, standard és családi szobák
foglalhatóak. A standard szobák felszereltsége:

központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár (üdítők és víz térítésmentesen
naponta töltve), tea- és kávékészítési lehetőség. A
fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 28 m2.
A dublex szobák galériázottak, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval, alapterületük
kb. 37 m2. A családi szobák kétszobásak, alapterületük kb. 37 m2, felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval. Az economy szobák a tetőtérben helyezkednek el, alapterületük kb. 24 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 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,
a frissen facsart gyümölcslevek valamint az a’la

carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, vízi aerobik, darts, asztalitenisz, biliárd, strandröplabda, fitneszterem, 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, gőzfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint masszázs, peeling, SPA központ.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, mini diszkó, gyermekmedence, játszótér várja. Rácsos kiságy és etetőszék igényelhető.

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

Sultan of Dreams Hotel & Spa HHHHH
Side | Kizilot
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát családoknak és
kikapcsolódni vágyóknak
egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 95 km-re található Antalya repülőterétől, Manavgat belvárosától kb. 15
km-re, Kizilot településen, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: Az 2013-ban megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek
(török és olasz étterem - előfoglalás szükséges),
bárok (lobby, medence, tengerparti, étterem,
diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, vízi csúszdák. A nyugágyak, napernyők, matracok, 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.
SZOBÁK: A szálloda 347 szobával rendelkezik,
standard, junior családi és családi szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 32 m2,
felszereltségük: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), telefon, televízió, széf (térítés ellenében), minibár. A fürdőszobában zuhanyozó/kád, WC, hajszárító található. A

junior családi szobák alapterülete kb. 45 m2, egy
nagy szobával rendelkeznek és tengerre nézőek,
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A családi szobák alapterülete kb. 55 m2, két
hálószobával rendelkeznek, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All Inclusive ellátás a nap 24 órájában, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben
svédasztalos rendszerben, késői reggeli, délután
snackek, tea, kávé, sütemény, éjjeli snack, fagylalt (meghatározott időszakokban). 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 előfoglalás szükséges. Az
import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.

térítés ellenében vehetőek igénybe: vízi sportok a
tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna, gőzfürdő. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling, fodrászat.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
játszótér, vízi csúszda, miniklub, minidiszkó, gyermekmenü várja. Rácsos kiságy és az étteremben
etetőszék igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts, boccia, asztalitenisz, strandröplabda, fitneszterem, aerobik, animációs
programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve

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

Side | Törökország

Sultan of Side HHHHH
Side | Kumköy
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• vízi csúszdák
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát családoknak és
kikapcsolódni vágyóknak
egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 56 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 5 km-re,
kb. 500 m-re a homokos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (előfoglalás szükséges), bárok (lobby, medence, tengerparti, diszkó
bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, vízi csúszdák. A napágyak,
napernyők, matracok, 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,
autóbérlés.
SZOBÁK: A szálloda 334 szobával rendelkezik,
standard és családi szobák foglalhatók. A legtöbb
szobához erkély tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 34 m2, felszereltségük: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), telefon, televízió, széf (térítés ellenében),
minibár. A fürdőszobában zuhanyozó/kád, WC,
hajszárító található. A családi szobák alapterülete
kb. 41 m2, két hálószobával rendelkeznek, 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, tea, kávé, sütemény, éjjeli snack, fagylalt (meghatározott időszakokban). 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 előfoglalás
szükséges. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek térítés
ellenében állnak rendelkezésre.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
játszótér, vízi csúszda, miniklub, minidiszkó, gyermekmenü várja. Rácsos kiságy és az étteremben
etetőszék igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts, boccia, asztalitenisz, strandröplabda, fitneszterem, animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna, gőzfürdő. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling.

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

Riolavitas Spa & Resort HHHHH
Side | Titreyengöl
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• vízi csúszdák
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

Az új szállodát elsősorban
fiataloknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 75 km-re található Antalya repülőterétől, Manavgat belvárosától kb. 4
km-re, a saját homokos-kavicsos tengerpartjától
kb. 600 m-re fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (nemzetközi, olasz
– előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby,
medence, tengerparti, 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 animációs
és sport programok gondoskodnak. A lobbyban
wireless internezetési lehetőség térítésmentesen.
Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, fodrászat, üzletek, konferenciaterem, autóbérlés.
SZOBÁK: A szálloda 654 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A
szállodában standard, swim up és családi szobák
foglalhatóak. A standard szobák felszereltsége:
légkondicionáló, telefon, televízió, széf, minibár,
tea és kávé készítés lehetőség. A fürdőszobában
zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard
szobák alapterülete kb. 36 m2. A swim up szobák

alapterülete kb. 36 m2, közvetlen medencekapcsolattal rendelkeznek, további felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval. A családi
szobák két szobásak, két fürdőszobával rendelkeznek, alapterületük kb. 60 m2, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 07:0024:00 óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé,
sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban),
éjjeli leves. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé
térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import
alkoholos és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok, fogyasztás a diszkó bárban, a frissen facsart gyümölcslevek valamint az a’la carte
éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak
rendelkezésre.

vehetőek igénybe: biliárd, vízi sportok.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, gőzfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint masszázs, peeling, SPA központ.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, mini diszkó, gyermekmedence, játszótér várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts, asztalitenisz, strandröplabda,
mini foci, fitneszterem, animációs programok és
esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében

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

Side | Törökország

Trendy Verbena Beach HHHHH
Side | Kumköy
• young/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszda
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát fiataloknak és
pároknak egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 60 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 7 km-re Side belvárosától,
közvetlenül a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (olasz, török, francia
és mexikói – előfoglalás szükséges), bárok (lobby, aqua, tengerparti, „Sunset”, diszkó bár stb.)
és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszda.
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 szobaszerviz, mosoda, wellness
szolgáltatások, orvosi ellátás, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda összesen 358 szobával
rendelkezik, melyek több épületben találhatók.
Standard és családi szobák foglalhatók. A legtöbb
szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), televízió, telefon,
széf (térítés ellenében), minibár (üdítők és asványvíz naponta töltve térítésmentesen), internetezési lehetőség (térítésmentesen), tea- és kávé-

készítési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó,
WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 28 m2. A családi szobák kétszobásak,
ajtóval elválasztottak, felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 07:0024:00 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, fagylalt (meghatározott időszakokban),
késői vacsora. Tartózkodás alatt egy alkalommal
térítésmentesen lehet étkezni az egyik a’la carte
étteremben, azonban előfoglalás szükséges. A
bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, valamint tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos
és alkoholmentes italok, prémium italok, az a’la
carte éttermek szolgáltatásai, fogyasztás a diszkó bárban, a frissen facsart gyümölcslevek térítés
ellenében állnak rendelkezésre.

műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: biliárd, teniszpálya világítás, bowling, vízi
sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgálatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztali tenisz, darts, teniszpálya, tenisz felszerelés, fitneszterem, strandröplabda,
boccia, aerobik, animációs programok, esti show

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

Side Prenses Resort & Spa HHHHH
Side
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• vízi csúszdák
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban fiataloknak ajánljuk, akik Side
óvárosához közeli szállodát
keresnek.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 60 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 1,5 kmre, kb. 150 m-re a saját, homokos tengerpartjától.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, hal, olasz
– előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby,
medence, tengerparti, diszkó bár), 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 animációs
és sport programok gondoskodnak. A lobbyban
wireless internezetési lehetőség térítésmentesen.
Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, autóbérlés, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 341 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A szállodában standard és családi szobák, valamint junior
lakosztályok foglalhatók. A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló, telefon,
televízió, széf (térítés ellenében), minibár (vízzel
töltve térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó WC, hajszárító található. A tájra néző standard szobák alapterülete kb. 18-20 m2, a tengerre

néző standard szobáké 22-20 m2. A családi szobák alapterülete 40 m2, két szobásak, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
A junior lakosztályok alapterülete kb. 35-40 m2,
tájra nézőek, 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, délutáni snack, délutáni tea, kávé,
sütemény, éjjeli leves. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok,
tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen
lehet fogyasztani az egyik a’la carte étteremben,
azonban előzetes foglalás szükséges. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok, a frissen facsart gyümölcslevek,
fogyasztás éjfél után a diszkó bárban, valamint az
a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében
állnak rendelkezésre.

műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: vízi sportok.
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, gyermekmedence, játszótér várja. Térítés ellenében gyermek felügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts, asztalitenisz, fitneszterem, animációs programok és alkalmanként esti show

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

Side | Törökország

Sentido Flora Garden HHHHH
Side | Kizilot
• young/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• ultra all inclusive
• csak felnőttek

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát fiataloknak, pároknak, a nyugodt kikapcsolódásra vágyóknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 80 km-re található Antalya repülőterétől, Manavgat belvárosától kb. 18
km-re, közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (steak house, török,
halas, távol keleti – előzetes foglalás szükséges),
bárok (lobby, tengerparti, medence, snack, karaoke bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri
medencék. A napágyak, napernyők térítésmentesen állnak rendelkezésre a medencénél és a tengerparton. A szórakozásról soft animációs programok, esti show műsorok gondoskodnak. Térítés
ellenében üzletek, mosoda, internet kávézó, orvosi
ellátás, wellness szolgáltatások.
SZOBÁK: A szobák több épületben találhatók. A
legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A
standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, széf, telefon,
minibár (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard szobák tájra vagy oldalról tengerre nézőek. A deluxe
szobák felszereltsége megegyezik a standard
szobákéval, tengerre nézőek.

ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 07:0006:00 óra között vehető igénybe, és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
főétteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, napközben snackek, éjjeli snack, délutáni
tea, kávé sütemény. A főétkezéseknél és a bárokban a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea,
kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import
italok, frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás
a piano bárban éjfél után, fogyasztás a karaoke
bárban, az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.

GYERMEKEKNEK: A szálloda politika alapján a
hotel nem fogad 16 éven aluli vendéget.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, teniszpálya, jóga, vízi
gimnasztika, pilates, asztali tenisz, strandröplabda soft animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: teniszpálya világítás, biliárd, vízi sportok
a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ, masszázs,
peeling.

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

Club Calimera Kaya Side HHHHH
Side | Titreyengöl
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• ultra all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

Hangulatos szálloda, elsősorban fiatalok figyelmébe
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 70 km-re található Antalya repülőterétől, Manavgat központjától kb. 5
km-re, közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (olasz, török, BBQelőfoglalás szükséges), bárok (lobby, tengerparti,
medence, diszkó bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi
csúszdák. A napernyők, napágyak, matracok és
strandtörölközők a medencénél és a tengerparton
térítésmentesen vehetőek igénybe. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében: orvosi ellátás,
szobaszerviz, mosoda, autóbérlés, üzletek.
SZOBÁK: A szállodának 432 szobája van, melyek fő- és melléképületekben helyezkednek el.
Standard, superior és családi szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: központi légkondicionáló,
telefon, televízió, széf (térítés ellenében), minibár
(naponta üdítők és víz térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád és WC található. A
standard szobák alapterülete kb. 25 m2. A superi-

or szobák kb. 35 m2-sek, további felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval. A családi
szobák egy hálószobából és egy nappaliból állank
állnak, a felszereltségük megegyezik a standard
szobáéval. A családi szobák alapterülete kb. 30
m2.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben, késői reggeli, délutáni snack,
tea, kávé, sütemény, éjjeli snack. Tartózkodás alatt
egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az
egyik a’la carte étteremben, de előfoglalás 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.

tenisz felszerelés, biliárd, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentesen igénybe vehető
wellness szolgáltatások: törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket, miniklub, minidiszkó, várja

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, kosárlabda, fitneszterem,
aerobik, darts, boccia, strandröplabda, gimnasztika, animációs programok, esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:

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

Side | Törökország

Ramada Resort Side HHHHH
Side | Colakli
• young/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• vízi csúszdák
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban fiataloknak, pároknak ajánljuk,
akik nem bánják, hogy a
szálloda a tengerparttól
távolabb található.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 50 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 16 kmre, kb. 500 m-re a homokos tengerparttól, ahova
a szálloda bizonyos időközönként shuttle járatot
indít térítésmentesen.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, hal, olasz
– előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby,
medence, tengerparti, diszkó bár), 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 animációs
és sport programok gondoskodnak. A lobbyban
wireless internezetési lehetőség térítésmentesen.
Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, autóbérlés, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 290 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A szállodában
standard, superior és családi szobák foglalhatóak. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítésmentesen),
minibár, wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC,

hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 25 m2. A superior szobák alapterülete
30 m2, további felszereltséük megegyezik a standard szobákéval. A családi szobák két szobásak,
ajtóval elválasztottak, alapterületük kb. 50 m2,
további felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 07:0002:00 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. Tartózkodás alatt
egy alkalommal térítésmentesen lehet fogyasztani 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: aerobik, darts, asztalitenisz, fitneszterem, strandröplabda, animációs programok és
alkalmanként esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: vízi sportok.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek
rendelkezésére állnak különböző wellness és
szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling,
a SPA központ szolgáltatásai.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér várja.

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

Dreamworld Aqua HHHHH
Side | Kumköy
• young/family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát kikapcsolódni
vágyó, családos utasaink
figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 55 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 6 km-re,
Kumköy településen, kb. 700-re a saját, homokos
tengerpartjától, ahova a szálloda bizonyos időközönként shuttle járatokat indít.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (török, hal, olasz, kínai
– előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár,
medence bár, tengerparti bár, snack bár, amfi 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 térítésmentesen
a lobbyban. Térítés ellenében üzletek, orvosi ellátás, mosoda, 24 órás szobaszerviz.
SZOBÁK: Az 386 szobával rendelkező szállodában standard és családi szobák foglalhatók. A
legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A
standard szobák alapterülete kb. 25 m2, felszereltségük: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), telefon, televízió,
széf (térítés ellenében), minibár (ásványvízzel na-

ponta töltve térítésmentesen). A fürdőszobában
zuhanyzó, WC és hajszárító található. A családi
szobák két szobásak, ajtóval elválasztottak, egy
vagy két fürdőszobával rendelkeznek, alapterületük kb. 45 m2, további felszereltségük megegyezik
a standard szobáéval.
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 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 diszkó bárban térítés ellenében lehetséges.

vehetőek igénybe: teniszfelszerelés, vízi sportok a
tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek
rendelkezésére állnak különböző wellness és
szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszdák, miniklub várja. Térítés ellenében
gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, vízi aerobik, asztalitenisz,
darts, fitneszterem, animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében

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

Side | Törökország

Trendy Aspendos Beach HHHHH
Side | Colakli
• young/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát fiataloknak és
pároknak egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 55 km-re található
Antalya repülőterétől, Colakli településen, kb. 12
km-re Side belvárosától, közvetlenül a homokos
tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (olasz, török, mediterrán és kínai – előfoglalás szükséges), bárok
(„Turqaz”, „Aktas”, snack, „Roma”, diszkó bár stb.)
és diszkó várja 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 szobaszerviz, mosoda, konferenciaterem, wellness szolgáltatások, orvosi ellátás, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda összesen 442 szobával rendelkezik, standard és családi szobák foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: központi légkondicionáló
(meghatározott időszakokban működik), televízió,
telefon, széf (térítés ellenében), minibár (üdítők és
asványvíz naponta töltve térítésmentesen), tea-

és kávékészítési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A standard
szobák alapterülete kb. 24 m2. Az emeletes ágyas
családi szobák egyszobásak, a pótágy emeletes
ágy, felszereltségük és alapterületük a standard
szobákéval. A családi szobák két hálószobásak,
alapterületük kb. 32 m2, további felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztali tenisz, darts, teniszpálya, fitneszterem, strandröplabda, boccia, aerobik, teniszfelszerelés, animációs programok, esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: biliárd, teniszpálya világítás, bowling, vízi
sportok a tengerparton.

ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 07:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, 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 előfoglalás szükséges. A
bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, valamint tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos
és alkoholmentes italok, prémium italok, az a’la
carte éttermek szolgáltatásai, fogyasztás a diszkó bárban, a frissen facsart gyümölcslevek térítés
ellenében állnak rendelkezésre.

WELLNESS: Térítésmentes szolgálatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér várja.

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

Club Calimera Serra Palace HHHHH
Side | Kizilot
• young/family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban
fiataloknak és családoknak
ajánljuk a számos kikapcsolódási lehetőség miatt.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 80 km-re található Antalya repülőterétől, Manavgat központjától kb. 14
km-re, Kizilot településen fekszik, közvetlenül a
homokos-kavicsos tengerparton. A legközelebbi
vásárlási lehetőség kb. 3 km-re található.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (halas, török, olasz),
bárok (lobby, medence, tengerparti, diszkó bár) és
diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri
medencék, vízi csúszdák. A napágyak, napernyők
és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A
szórakozásról animációs- és sport programok
gondoskodnak. A lobbyban és a közösségi területeken wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, wellness szolgáltatások, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 386 szobával rendelkezik,
melyek egy főépületben és melléképületekben
helyezkednek el. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: egyénileg
szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió,
széf, minibár (kétnaponta ásványvízzel, sörrel és
üdítővel töltve). A fürdőszobában zuhanyzó/kád,
WC, hajszárító található. A standard szobák alap-

területe kb. 28 m2. A családi szobák alapterülete
kb. 40-45 m2, kétszobásak, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
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), délutáni tea, kávé, sütemény, 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,
a vízipipa sarok és fogyasztás a diszkó bárban térítés ellenében állnak rendelkezésre.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna, belső medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző
wellness és szépség szolgáltatások, mint mas�százs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
minidiszkó, miniklub, játszótér, vacsoránál gyermekmenü várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, focipálya, asztalitenisz,
fitneszterem, strandröplabda, aerobik, minigolf,
napközben animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: vízi sportok a tengerparton, játékterem.

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

Side | Törökország

Washington Resort HHHHH
Side | Kizilagac
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 70 km-re található Antalya repülőterétől, Kizilagac központjától kb. 2
km-re, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton.

ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete
kb. 23-27 m2.

ben vehetőek igénybe: biliárd, vízi sportok a tengerparton, teniszpálya világítás, teniszfelszerelés,
számítógépes játékok.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 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, wellness
szolgáltatások, orvosi ellátás, mosoda, autóbérlés, fodrászat, konfrenciaterem, üzletek.

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 egy alkalommal 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.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, szauna, jakuzzi. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
masszázs, peeling, szépségszalon.

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 (naponta vízzel
töltve), wireless internetezési lehetőség (térítés

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence, miniklub, játszótér, minidiszkó, gyermekmenü
várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék
igényelhető.

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 ellené-

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

Sea Planet Resort & Spa HHHHH
Side | Kizilot
• young/family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

Hangulatos szálloda, melyet
elsősorban családoknak
ajánlunk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Kizilot településen található, Side óvárosától kb. 17 km-re, Antalya repülőterétől kb. 72 km-re, közvetlenül a tengerparton.

dőszobában kád, WC található. A családi szobák
alapterülete kb. 48 m2, két szobával rendelkeznek,
felszereltségük azonos a standard szobákéval.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2013-ban megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, olasz, hal, keleti, mexikói – előfoglalás
szükséges), bárok (lobby, medence, tengerparti,
snack, diszkó) és diszkó várja a vendégeket. A
kertben medence, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napernyők, nyugágyak 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 orvosi ellátás, autóbérlés, fodrászat, internet kávézó, mosoda.

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, késői reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé és
sütemény, fagylalt (meghatározott időszakokban),
éjjeli snack. Tartózkodás alatt térítésmentesen
lehet étkezni az a’la carte éttermekben, azonban
előfoglalás szükséges. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok
térítésmentesen fogyaszthatóak. Az import italok,
a frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás a
wellness bárban, az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.

SZOBÁK: A szálloda 480 szobával rendelkezik,
a legtöbb szobához erkély tartozik. Standard és
családi szobák foglalhatóak. A standard szobák
alapterülete kb 28 m2, felszereltségük: egyénileg
szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió,
széf (térítés ellenében), minibár (érkezéskor ásványvíz, sör és üdítők térítésmentesen, további
napokon ásványvíz térítésmentesen), wireless
internetezési lehetőség (térítésmentesen). A für-

WELLNESS:
Térítésmentes szolgáltatások:
szauna, törökfürdő, gőzfürdő. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub és gyermekmenü várja. Rácsos kiságy
és az étteremben etetőszék igényelhető. Térítés
ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, fitneszterem, strandröplabda, darts, boccia, aerobik, íjászat, kenu, vízi
bicikli, szörf (engedély szükséges), animációs
programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: vízi sportok a
tengerparton.

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

Side | Törökország

Sea World Resort & Spa HHHHH
Side | Kizilagac
• young/family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

Hangulatos szálloda, melyet
elsősorban családoknak
ajánlunk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Kizilagac településen található, Side óvárosától kb. 15 km-re, Antalya repülőterétől kb. 70 km-re, közvetlenül a tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (török, olasz, ázsiai – előfoglalás szükséges), bárok (tengerparti,
medence, lobby, ’Side’ bár) várják a vendégeket. A
kertben medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napernyők, nyugágyak 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 üzletek, orvosi ellátás, autóbérlés, fodrászat, internet kávézó, konferenciaterem,
mosoda.
SZOBÁK: A szálloda 528 szobával rendelkezik,
melyek egy három részből álló főépületben találhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A
standard szobák alapterülete kb. 30 m2, felszereltségük: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítés ellenében),
minibár (az érkezés napján az ásványvíz, sör és
üdítők térítésmentesen, további napokon ásványvízzel töltve térítésmentesen), wireless interne-

tezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában kád, WC, hajszárító található. A családi
szobák kétszobásak, alapterületük kb. 50 m2, felszereltségük azonos a standard szobáéval.
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,
késői reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé
és sütemény, fagylalt (meghatározott időszakokban), éjjeli snack. Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni a’la carte
éttermekben, azonban előfoglalás szükséges.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatóak. Az import italok, a frissen facsart
gyümölcslevek, fogyasztás a wellness bárban, az
a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében
állnak rendelkezésre.

pálya világítás, teniszfelszerelés.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, szauna, törökfürdő, gőzfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint masszázs, peeling, spa központ.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, játszótér és gyermekmenü várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, fitneszterem, strandröplabda, teniszpálya, darts, boccia, íjászat, aerobik,
animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: tenisz-

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

Von Resort Golden Coast HHHHH
Side | Colakli
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

Hangulatos szálloda, melyet
elsősorban családoknak
ajánlunk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 55 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 9 km-re,
Colakli központjától kb. 4 km-re, közvetlenül a tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, 6 a’la carte étterem (török, BBQ, olasz, távolkeleti, hal – előfoglalás szükséges), bárok (tengerparti, medence, lobby, aquapark, diszkó bár) és
diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri
medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A
napernyők, nyugágyak, matracok a medencénél
és a tengerparton ingyenesen, a strandtörölközők letét ellenében állnak rendelkezésre. Wireless
internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében internet kávézó, orvosi ellátás, mosoda, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 404 szobával rendelkezik.
Standard, emeletes ágyas családi, két légterű
családi szobák és suite-ok foglalhatók. A legtöbb
szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard
szobák felszereltsége: légkondicionáló, telefon,
televízió, széf (letét ellenében), minibár (térítésmentesen), wireless internetezési lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyozó/
kád, WC, hajszárító található. A standard szobák

alapterülete kb. 24 m2. Az emeletes ágyas családi szobák egylégterűek, a pótágy emeletes ágy,
alapterületük kb. 29 m2. A 2 hálószobás családi
szobák 2 légterűek, ajtóval elválasztottak, felszereltségük azonos a standard szobáéval, alapterületük kb. 42 m2. A lakosztályok szintén két hálószobával rendelkeznek és ajtóval elválasztottak,
alapterületük kb. 65 m2, felszereltségük azonos 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 snack, délutáni tea, kávé,
sütemény, fagylalt (meghatározott időszakokban), 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 éttermekben, azonban előfoglalás szükséges. Az aquapark bárban csak alkoholmentes
italok fogyaszthatók térítésmentesen. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, prémium italok, fagylalt, a frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás bizonyos bárokban (pl. diszkó bár) térítés ellenében állnak rendelkezésre.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, asztalitenisz, strandröplabda, darts, aerobik, vízi gimnasztika. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: játékterem, luna park, billiárd, 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.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
és miniklub várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

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

Side | Törökország

Von Club Golden Beach HHHHH
Side | Colakli
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• vízi csúszdák
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

Az üdülőfalut elsősorban
családoknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 55 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 12 km-re,
kb. 250 m-re a homokos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2006-ban és 2012-ben
részben felújított szállodában központi étterem,
a’la carte étterem (olasz, török, mediterrán, mexikói, távol-keleti, steak étterem – térítés ellenében,
előfoglalás szükséges), bárok (tengerparti, medence, lobby, aquapark, diszkó bár) és diszkó (a
Von Golden Coast hotelben) várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence,
vízi csúszdák. A napernyők, nyugágyak, matracok
és a strandtörölközők medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A
szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség
a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében
konferenciaterem, orvosi ellátás, mosoda, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 632 szobával rendelkezik,
melyek kertre nézőek. Standard, családi szoba
és családi lakosztályok foglalhatók. A legtöbb
szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard
szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható
légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítés ellenében), minibár (egy üveg víz térítésmentesen).

A fürdőszobában zuhanyozó/kád, WC, hajszárító
található. A standard szobák alapterülete kb. 30
m2. A családi szobák két hálószobával rendelkeznek, ajtóval elválasztottak, felszereltségük azonos
a standard szobákéval, alapterületük kb. 40-47
m2. A családi lakosztályok két szobából és egy
nappaliból állnak, káddal rendelkeznek, további
felszereltségük azonos a standard szobákéval,
alapterületük kb. 62 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 snack, délutáni tea, kávé,
sütemény, 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 olasz, török, mediterrán és mexikói a’la
carte éttermekben, azonban előfoglalás szükséges. Az import alkoholos és alkoholmentes italok,
prémium italok, pezsgő, fagylalt, a frissen facsart
gyümölcslevek és fogyasztás az a’la carte éttermekben térítés ellenében állnak rendelkezésre.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, kosárlabda, strandröplabda, animációs programok, esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
biliárd, bicikli-bérlés, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: szauna, törökfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszdák, miniklub, minidiszkó és gyermekmenü várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet
igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Side Star Beach HHHHH
Side
• relax/young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban
fiataloknak ajánljuk, akik az
óvároshoz közeli szállodát
keresnek.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 65 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 1 km-re,
közvetlenül a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (török, hal – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby, medence,
snack) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence. A napernyők,
napágyak, matracok a medencénél és a tengerparton térítésmentesen, a strandtörölközők térítés ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak.
A lobbyban wireless internezetési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás,
mosoda, internet kávézó, autóbérlés, üzletek, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 266 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A szállodában standard és családi szobák foglalhatóak. A
standard szobák felszereltsége: egyéni légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítés ellenében),
minibár. A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb.
19 m2. A családi szobák két szobásak, ajtóval elválasztottak, alapterületük kb. 28 m2, további fel-

szereltségük megegyezik a standard szobákéval.

mint masszázs, peeling.

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 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,
prémium kategóriájú italok, a frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás a diszkóban, valamint az
a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében
állnak rendelkezésre.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, mini diszkó, gyermekmedence várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, darts, asztalitenisz, fitneszterem, animációs programok és alkalmanként esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, vízi sportok.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, szauna, gőzfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások,

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Side Star Park HHHH
Side
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• vízi csúszdák
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

Side belvárosához közeli
szálloda, melyet fiataloknak
és pároknak egyaránt ajánlunk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 65 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárostól kb. 1 km-re, a
homokos tengerparttól kb. 200 m-re. A vendégek
a Side Star Beach tengerpartját használhatják.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte étterem (török, hal – előfoglalás
szükséges), bárok (piano, medence, tengerparti,
diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, vízi csúszdák, gyermekpancsoló. A napágyak, napernyők, a medencénél
és a tengerparton térítésmentesen, a strandtörölközők térítés ellenében állnak rendelkezésre.
Térítés ellenében internet kávézó, orvosi ellátás,
mosoda, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodában 228 szobával rendelkezik, standard, emeletes ágyas családi, és családi szobák foglalhatóak, melyek a főépületben
és melléképületben helyezkednek el. A legtöbb
szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítés ellenében),
minibár, tea- és kávékészítési lehetőség, wireless
internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyozó/kád, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 19 m2.

Az emeletes ágyas családi szobák alapterülete
kb. 22 m2, egy légterűek, felszereltségük azonos a
standard szobákéval. A családi szobák kétlégteresek, alapterületük 28 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, délutáni tea, kávé, sütemény, fagylalt (meghatározott időszakokban). A bárokban
és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatóak. Tartózkodás alatt egy alkalommal
térítésmentesen lehet étkezni az egyik a’la carte
étteremben, azonban előfoglalás szükséges. Az
import alkoholos és alkoholmentes italok, fogyasztás az a’la carte étteremben és a diszkó
bárban a frissen facsart gyümölcslevek térítés
ellenében állnak rendelkezésre.

tőek igénybe: játékterem.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek
rendelkezésére állnak különböző wellness és
szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló,
miniklub, minidiszkó, játszótér várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts, vízi aerobik, aerobik, asztalitenisz, fitneszterem, animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehe-

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Port River Side Hotel & Spa HHHHH
Side | Titreyengöl
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban pihenni vágyóknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 65 km-re található Antalya repülőterétől, Side központjától kb. 7 kmre,
kb. 550 m-re saját tengerpartjától, egy folyó partján.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (török, olasz - előfoglalás szükséges), bárok (lobby bár, tengerparti bár,
bisztró bár, diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A napágyak, napernyők, matracok és
strandtörölközők a medencénél és a tengerparton
térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft animációs és sport programok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében üzletek
mosoda, orvosi ellátás, szobaszerviz.
SZOBÁK: A szállodának 406 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). A fürdőszobában
zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard
szobák alapterülete kb. 16-25 m2. Az családi szo-

bák 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 térítésmentesen fogyaszthatók. Az a’la
carte éttermekben térítésmentesen lehet étkezni
tartózkodás alatt egy alkalommal, azonban előfoglalás szükséges. Az 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.

igénybe: 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.

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

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

Side | Törökország

Royal Atlantis Spa & Resort HHHHH
Side | Colakli
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát fiataloknak
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 45 km-re található Antalya repülőterétől, Side központjától kb. 15 km-re
fekszik, közvetlenül homokos-kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, mediterrán
– előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár,
tengerparti bár, diszkó bár stb.) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence,
gyermekpancsoló, vízi csúszdák. A napernyők,
napágyak, strandtörölköző a medencénél és a
tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében mosoda,
üzletek, konferenciaterem, internet kávézó.
SZOBÁK: A szálloda 288 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A szállodában
standard és családi szobák foglalhatóak. A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik),
telefon, televízió, széf (térítés ellenében), minibár
(üdítők és víz térítésmentesen naponta töltve),
internetezési lehetőség. A fürdőszobában fürdőkád, WC, hajszárító található. A standard szobák
alapterülete kb. 24 m2. A családi szobák kétszo-

básak, alapterületük kb. 40 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,
késői reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé,
sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban),
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, a frissen facsart gyümölcslevek valamint az
a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében
állnak rendelkezésre.

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 miniklub, gyermekpancsoló várja. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, strandröplabda, fitneszterem, animációs programok és esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: bowling, biliárd, vízi sportok a tengerparton.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Sunrise Park Resort & Spa HHHHH
Side | Kizilagac
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A nagy területen fekvő szállodát elsősorban családok,
illetve a tenisz szerelmeseinek ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 75 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 8 km-re,
közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (mongol, halas, török,
BBQ, mediterrán, francia, olasz, indiai, mexikói,
orosz, japán – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, , diszkó bár, snack 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 animációs
és sport programok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében szobaszerviz, orvosi ellátás,
üzletek.
SZOBÁK: A szálloda összesen 504 szobával rendelkezik, melyek több épületben találhatóak. Klub,
főépületi standard és családi szobák foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A klub standard szobák alapterülete kb. 31 m2, felszereltségük: központi légkondicionáló (meghatározott
időszakokban működik), telefon, televízió, széf
(térítésmentesen), minibár (ásványvíz és üdítők

térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség.
A szobákban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. A fürdőszobában zuhanyzó, WC,
hajszárító található. A főépületi standard szobák
alapterülete kb. 25-28 m2, a fürdőszobában kád
található, további felszereltségük megegyezik a
klub standard szobákéval. A családi szobák alapterülete kb. 45 m2, két szobával rendelkeznek, ajtóval elválasztottak, felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 07:0002:30 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. Az import alkoholos és
alkoholmentes italok, koktélok, a frissen facsart
gyümölcslevek és az a’la carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.

programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: lovaglás a tengerparton, bowling, teniszpályák, professzionális
futball pálya, biliárd, vízi sportok a tengerparton.
Néhány szolgáltatás a szomszédos Starlight Thalasso & Spa Hotelben vehető igénybe.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, szauna, törökfürdő, gőzfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, vízi csúszda, játszótér, és gyermekmenü várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet
igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, darts, íjászat, pilates,
boccia, strandröplabda, asztalitenisz, animációs

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

Side | Törökország

Primasol Serra Garden HHHH
Side | Kumköy
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban
fiataloknak ajánljuk, akik a
homokos tengerpartot kedvelik, és nem bánják, hogy
a szálloda a tengerparttól
távolabb fekszik.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 60 km-re található Antalya repülőterétől, Side központjától kb. 6 km-re,
kb. 400 m-re a homokos tengerparttól.

A családi szobák alapterülete kb. 33 m2, kétszobásak, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval.

tőek igénybe: vízi sportok a tengerparton, teniszpálya világítás.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte étterem (török – előzetes
foglalás szükséges), bárok (szerviz, medence,
tengerparti) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napágyak, napernyők és strandtörölközők
a medencénél és a tengerparton térítésmentesen
állnak rendelkezésre, a törölközők többszöri cseréje térítés ellenében lehetséges. A szórakozásról
animációs- és sport programok gondoskodnak. A
lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, üzletek.

ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-00:30
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, késői reggeli, ebéd,
vacsora a központi étteremben svédasztalos
rendszerben, délután snackek, délutáni tea, kávé,
sütemény, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok,
tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók (a tengerparti bárba, üdítők és sör fogyasztható térítésmentesen). Tartózkodás 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, az a’la carte étterem
szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna, gőzfürdő. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling.

SZOBÁK: A szálloda 297 szobával rendelkezik,
melyek több épületben helyezkednek el. A legtöbb
szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítés ellenében),
minibár.A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb.
23 m2.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
minidiszkó, miniklub várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, tenisz felszerelés, asztalitenisz, fitneszterem, strandröplabda, aerobik,
minigolf, napközben animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehe-

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

Villa Side Residence HHHH
Side | Kumköy
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• vízi csúszdák
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát fiataloknak egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 60 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 4 km-re Side belvárosától,
kb. 250 m-re a homokos tengerparttól, ahova a
szálloda bizonyos időközönként shuttle járatot
indít.

alapterülete kb. 28-32 m2. A családi szobák alapterülete kb. 60 m2, két szobásak, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, olasz, halas
– előfoglalás szükséges), bárok (lobby, medence, tengerparti, diszkó bár stb.) és diszkó várja
a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedence, vízi csúszdák. A napágyak és
napernyők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen, a strandtörölközők letét ellenében
állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs
és sport programok gondoskodnak. A lobbyban
wireless internetezési lehetőség térítésmentesen.
Térítés ellenében mosoda, wellness szolgáltatások, konferenciaterem, orvosi ellátás, üzletek.

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. Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az egyik
a’la carte étteremben, azonban előfoglalás szükséges. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok, valamint tea,
kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, prémium italok, az a’la carte éttermek szolgáltatásai, fogyasztás a diszkó bárban, a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.

SZOBÁK: A szálloda összesen 334 szobával rendelkezik. Standard és családi szobák foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: légkondicionáló, televízió,
telefon, széf (térítés ellenében), minibár, tea- és
kávékészítési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard szobák

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, asztalitenisz, boccia,
aerobik, animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: biliárd, bowling, 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 miniklub, gyermekmedence várja.

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

Side | Törökország

Side La Grande HHHHH
Side | Kumköy
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

Hangulatos szálloda, nem
messze a tengerparttól,
elsősorban fiatalok figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 55 km-re található Antalya repülőterétől, Side központjától kb. 7 km-re,
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 étterem
(olasz, kínai, tenger gyümölcsei – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, tengerparti bár,
medence bár) és diszkó várják a vendégeket. A
kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence,
vízi csúszdák. A napernyők, napágyak, strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen vehetőek igénybe. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében: orvosi ellátás,
wellness szolgáltatások, mosoda, konferenciaterem, üzletek.
SZOBÁK: A szállodának 381 szobája van, melyek egy főépületben helyezkednek el. Standard és
családi szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához
erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége:
központilag szabályozott légkondicionáló (meghatározott időszakban működik), telefon, televízió,
széf (térítésmentesen), minibár (naponta töltve),

tea- és kávékészítési lehetőség. A fürdőszobában
zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard
szobák alapterülete kb. 32 m2. A családi szobák
2 szobából állnak, ajtóval elválasztottak, a felszereltségük megegyezik a standard szobáéval. A
családi szobák alapterülete kb. 52 m2.
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 snackek, délutáni tea, kávé
és sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban), éjjeli snack. Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni valamelyik a’la
carte étteremben, de előfoglalás szükséges. A
bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és
alkoholmentes, néhány import ital, frissen facsart
narancslé a reggelinél térítésmentesen fogyaszthatók. Az egyéb import italok, a frissen facsart
gyümölcslevek, vízipipa, valamint az a’la carte
étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak
rendelkezésre.

mációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd,
bowling, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentesen igénybe vehető
wellness szolgáltatások: törökfürdő, szauna, gőzfürdő, belső medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és
szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmenü,
gyermekmedence, miniklub, játszótér várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, asztalitenisz, aerobik,
vízi aerobik, darts, boccia, strandröplabda, ani-

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

Side Alegria Hotel HHHH
Side | Kumköy
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• vízi csúszda
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

Side óvárosához közeli hotel,
melyet elsősorban fiataloknak ajánlunk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 55 km-re található Antalya repülőterétől, Side óvárósától kb. 4 km-re,
Kumköy központjától néhány percre, a homokos
tengerparttól kb. 200 m-re fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte étterem, bárok várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, vízi csúszda. A napágyak, napernyők a medencénél és a
tengerparton térítésmentesen, a strandtörölközők
térítés ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft animációs programok gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési lehetőség
térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás,
szobaszerviz, mosoda.
SZOBÁK: A szálloda 300 szobával rendelkezik.
Standard szobák foglalhatóak, melyek a fő vagy a
mellék épületekben találhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló,
telefon, televízió, széf (térítés ellenében), minibár
(térítés ellenében). 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,
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.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub várja. Rácsos kiságy igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, soft animációs programok, alkalmanként esti show műsorok. Egyes
szolgáltatások előzetes foglalással vagy térítés
ellenében vehetőek igénybe: biliárd, kosárlabda,
vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint szauna, masszázs.

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

Side | Törökország

Horus Paradise HHHHH
Side
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

Hangulatos szállodát elsősorban pároknak. családoknak ajánlunk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 62 km-re található Antalya repülőterétől, Side központjától kb. 2 km-re,
közvetlenül a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’ la carte éttermek (olasz, török, mediterrán, mexikói - előfoglalás szükséges), bárok (
lobby, tengerparti bár, „Papyrus” bár, diszkó bár),
diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, vízi csúszdák. A
napágyak, napernyők 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 orvosi ellátás, mosoda, fodrászat, konferencia terem, üzletek, autóbérlés,
SZOBÁK: A szálloda 674 szobával rendelkezik,
melyek több épületben találhatóak. A főépületi
standard szobák alapterülete kb. 32 m2, felszereltsége: központi légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítés ellenében), minibár. A fürdőszobában fürdőkád, WC, hajszárító található. A
főépületi családi szobák alapterülete kb. 65 m2,
kétszobásak, 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 időszakban) éjjeli snack. Étkezés az a’la carte étteremben
tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehetséges, azonban előfoglalás szükséges. A
bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és
alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes
italok, az alkoholos italok éjfél után, fogyasztás
a diszkó bárban, a frissen facsart gyümölcslevek
térítés ellenében állnak rendelkezésre.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint szépségszalon, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, vízi csúszdák, gyermekmedence várja. Térítés ellenében
gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: strandröplabda, kosárlabda, boccia,
minifoci, darts, tenisz, asztalitenisz, vízi aerobik,
fitneszterem, animációs programok, esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: teniszpálya világítás, biliárd, vízi sportok
a tengerparton.

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

Barbaross Beach Club HHHH
Side | Kizilot
• young/family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban fiataloknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 86 km-re található Antalya repülőterétől, Side belvárosától kb. 29 km-re,
közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.

a standard szobákéval. A családi lakosztályok két
szobásak, további felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, bárok (lobby, medence, tengerparti
bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri
medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A
napernyők, napágyak, matracok a medencénél
és a tengerparton térítésmentesen, a strandtörölközők térítés ellenében állnak rendelkezésre.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. A lobbyban wireless internezetési
lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, üzletek.

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, délutáni kávé, tea és sütemények,
délutáni 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 térítés ellenében lehetséges.

SZOBÁK: A szálloda 245 szobával rendelkezik,
melyek a fő és bungaló épületekben helyezkednek
el. A legtöbb szobához erkély tartozik. A szállodában standard, emeletes ágyas családi szobák
és családi lakosztályok foglalhatóak. A standard
szobák felszereltsége: egyéni légkondicionáló,
telefon, televízió, széf (térítés ellenében), minibár
(érkezéskor vízzel töltve). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. Az emeletes
ágyas családi szobák egy légteresek, a pótágy
emeletes ágy, további felszereltségük megegyezik

ness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszdák várják.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, darts, asztalitenisz, fitneszterem, boccia, strandröplabda, teniszpálya, mini
foci, animációs programok és alkalmanként esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, teniszpálya világítás, vízi
sportok.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző well-

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Regnum Carya Golf Resort HHHHH
Belek
• prestige •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

A prémium kategóriájú
szállodát az igazi luxust
kedvelőknek ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 35 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 1 km-re Belek belvárosától,
közvetlenül a homokos-köves tengerparton. A
tengerparthoz stég is tartozik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (olasz, távol-keleti,
török, hal-tengergyümölcsei étterem – előfoglalás szükséges), bárok (lobby, sport, jazz, golf,
zing, tengerparti, medence bár) és night club
várja 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 sportprogramok gondoskodnak.
Térítés ellenében üzletek, szobaszerviz, orvosi
ellátás, mosoda, wellness szolgáltatások, konferenciatermek.
SZOBÁK: A szálloda szobái a fő és golfépületekben találhatóak. A legtöbb szobához erkély vagy
terasz tartozik. A luxury 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 és kád, WC, hajszárító található. A luxury
szobák alapterülete kb.50 m2. A luxury lakosztályok alapterülete kb. 100 m2, és felszereltségük
megegyezik a luxury szobákéval. A golf szobák
alapterülete kb 50 m2, a golf épületekben találhatóak, közvetlen medencekapcsolatosak, felszereltségük megegyezik a luxury 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, délutáni snack, tea, kávé, sütemény, fagylalt
(meghatározott időszakokban), frissen facsart
gyümölcslevek a zing 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
térítés ellenében állnak rendelkezésre

cia, animációs programok és esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
biliárd, bowling, teniszfelszerelés, teniszpálya, teniszpálya világítás, golfpályák, professzionális futballpálya, kalandpark, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, szauna, törökfürdő, gőzfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint SPA központ, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér,
mozi, vízi csúszdák, gyermekmedencék várják.
Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, darts, asztalitenisz, focipálya, kosárlabda, vízi gimnasztika, íjászat, boc-
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RIU Kaya Palazzo Golf Resort HHHHH
Belek
• prestige •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

A prémium kategóriájú
szállodát az igazi luxust
kedvelőknek ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 27 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 2,5 km-re Kadriye településtől, közvetlenül a homokos-köves tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (ázsiai, libanoni, olasz,
hal, steak étterem – előfoglalás szükséges), bárok (lobby, lounge, diszkó, „Cigar” bár, medence
bár, tengerparti bár, pier 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 sportprogramok gondoskodnak. Térítés ellenében üzletek, szobaszerviz, orvosi ellátás, mosoda,
wellness szolgáltatások, konferenciatermek.
SZOBÁK: A szállodának 645 szobája van. A
legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A
supeior szobák felszereltsége: légkondicionáló,
televízió, telefon, széf (térítésmentesen), minibár (naponta töltve térítésmentesen), wireless
internetezési lehetőség (térítésmentesen), teaés kávékészítési lehetőség, köntös, papucs. A

fürdőszobában zuhanyzó és kád, WC, hajszárító
található. A superior szobák alapterülete kb. 39
m2.A superior swim up szobák közvetlen medencekapcsolatosak, alapterületük és felszereltségük
megegyezik a superior szobákéval. A garden suite
szobák alapterülete kb 69 m2, egy hálószobával
és egy nappalival, valamint két fürdőszobával rendelkeznek, felszereltségük megegyezik a superior
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, éjjeli 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
olasz, ázsiai és libanoni a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.

bik, boccia, animációs programok és esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: golfpálya, teniszoktatás, vízi sportok a
tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, szauna, törökfürdő, gőzfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint SPA központ, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér,
minidiszkó, vízi csúszdák, gyermekmedencék,
gyermekmenü várják. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, teniszpálya, darts, asztalitenisz, strandröplabda, vízi gimnasztika, aero-

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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RIU Kaya Belek HHHHH
Belek
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A jó minőségű szállodát az
igazi luxust kedvelőknek
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 29 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 2 km-re Kadriye településtől, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (ázsiai, olasz, török,
BBQ étterem – előfoglalás szükséges), bárok (lobby, medence, tengerparti, diszkó bár), diszkó várja
a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedencék, vízi csúszdák. A napágyak,
napernyők, matracok és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. A szórakozásról
animációs és sportprogramok gondoskodnak.
Térítés ellenében üzletek, mosoda, wellness szolgáltatások, konferenciatermek.
SZOBÁK: A szállodának 506 szobája van. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák
felszereltsége: központi légkondicionáló, televízió,
telefon, széf (térítés ellenében), minibár (üdítő, víz
naponta töltve térítésmentesen), wireless internetezési lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC található. A standard
szobák alapterülete kb. 30 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 snack, tea, kávé, sütemény,
éjjeli 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 és a frissen facsart gyümölcslevek
térítés ellenében állnak rendelkezésre.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér,
vízi csúszdák, gyermekmedencék, várják.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: tollaslabda, röplabda, aerobik, tenipálya, animációs programok és esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
biliárd, golfpálya, pályavilágítás, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, szauna, törökfürdő, gőzfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint masszázs, peeling.
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Rixos Premium Belek HHHHH
Belek
• prestige •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• aquapark
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

Nagy területen fekvő luxus�szálloda, melyet elsősorban
a prémium kategóriát kedvelő vendégeknek és családoknak ajánlunk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 40 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 5 km-re Belek központjától,
közvetlenül a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (francia, olasz, török,
hal, távol-keleti, libanoni, nemzetközi – előfoglalás szükséges), bárok (lobby, lounge, medence,
tengerparti, „Highlights” bár, stb.) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, aquapark.
A napágyak, napernyők, matracok és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról
animációs és sportprogramok gondoskodnak.
A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében wellness szolgáltatások, üzletek, orvosi ellátás, szobaszerviz,
konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 740 szobával rendelkezik,
melyek több épületben helyezkednek el. A legtöbb
szobához erkély vagy terasz tartozik. A deluxe
szobák a főépületben találhatóak, felszereltségük:
légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár (ásványvíz, üdítők, sör napi
feltöltése térítésmentesen), wireless internetezési
lehetőség (térítésmentesen), tea- és kávékészítési

lehetőség. A fürdőszobában zuhanyozó, WC, hajszárító található. A deluxe 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 deluxe 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 időszakokban),
éjjeli snack. Tartózkodás alatt egy alkalommal
térítésmentesen lehet étkezni bizonyos a’la carte
éttermekben, azonban előfoglalás 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, pezsgő, válogatott borok, bizonyos a’la carte
éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak
rendelkezésre.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: strandröplabda, darts, teniszpályák,
squash, aerobik, vízi gimnasztika, íjászat, boccia,
fitneszterem, animációs programok, esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszoktatás, teniszfelszerelés, vízi
sportok a tengerparton, bowling, biliárd, számítógépes játékok.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna, gőzfürdő, belső medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint SPA központ, szépség központ, masszázs,
peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekcsúszda, játszótér, minidiszkó, gyermekmedencék és gyermekmenü várják. Gyermekfelügyelet
térítés ellenében igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Maxx Royal Belek Golf Resort HHHHH
Belek
• prestige •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• ultra all inclusive
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

Nagy területen fekvő luxusszálloda. Elsősorban a
prémium kategóriát kedvelő
vendégeknek és a golfot
kedvelőknek ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 35 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 1 km-re Belek központjától,
közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, távol-keleti,
hal, steak étterem – előfoglalás szükséges), bárok (snack, tengerparti, lounge, lobby, golf, vitamin,
bowling bár) várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, 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 wellness szolgáltatások, orvosi ellátás, szobaszerviz, üzletek,
konferenciaterem, autóbérlés, mosoda.
SZOBÁK: A szálloda 531 szobával rendelkezik,
melyek több épületben helyezkednek el. A legtöbb
szobához erkély vagy terasz tartozik. A suite szobák a főépületben találhatóak, alapterületük kb.
80 m2, felszereltségük: központi légkondicionáló
(meghatározott időszakokban működik), telefon,
televízió, széf (térítésmentesen), minibár (sör, bor,
víz, üdítők, édesség térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó
és jakuzzi, WC, hajszárító található. A tetőtéri csa-

ládi lakosztályok a főépületben találhatóak, alapterületük kb. 140 m2, felszereltségük megegyezik
a suite szobákéaval. A családi lakosztályok is a főépületben helyezkednek el, alapterületük kb. 100
m2, két hálószobával, két fürdőszobával, valamint
nappali résszel rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a suite szobákéval. A szállodában terasz családi lakosztály is foglalható, amelyek alapterülete kb. 100 m2, két hálószobával, két
fürdőszobával, két WC-vel, gardróbszobával és 2
balkonnal rendelkeznek, melléképületben találhatók.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben, késői reggeli, délelőtti és
délutáni snackek, délutáni tea, kávé és sütemény,
fagylalt gyermekeknek (meghatározott időszakban), éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél
a helyi, valamint az import alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé és frissen facsart gyümölcslevek térítésmentesen fogyaszthatók. Tartózkodás alatt térítésmentesen lehet fogyasztani
bizonyos a’la carte éttermekben, azonban előfoglalás szükséges. A prémium kategóriájú italok,
pezsgő, válogatott borok, fogyasztás a Golf Club
bárban és némelyik a’la carte étteremben térítés

ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatások
térítésmentesen állnak a vendégek rendelkezésére: fitneszterem, teniszpálya, teniszfelszerelés,
teniszpálya világítás, darts, asztalitenisz, aerobik,
vízi aerobik, strandröplabda, kosárlabda, íjászat,
boccia, táncórák, jóga, mozi, vízibicikli, szörf (engedély szükséges), bowling, biliárd, animációs
programok és esti show műsorok, Néhány szolgáltatáshoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszoktatás,
motorizált vízi sportok. A szállodakomplexumhoz tartozik a Cobra Kingdom Aquapark, illetve a
Montgomerie 18 lyukú golfpálya.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, gőzfürdő, szauna. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
szépség központ, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér,
mini luna park, gyermekmenü, számítógépes játékok, minidiszkó, mozi, gyermekmedencék és vízi
csúszdák várják. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Gloria Serenity Resort HHHHH
Belek
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• vízi csúszdák
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban igényes utasok, golfozók figyelmébe ajánljuk. Családoknak
és pároknak is alkalmas a
tökéletes nyaraláshoz.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 40 km-re található Antalya repülőterétől, Belek központjától kb. 7 km-re,
kb. 50 m-re a saját homokos tengerpartjától, melyet egy folyón átívelő hídon át érhetünk el.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A Gloria Hotels & Resorts szállodakomplexum egyik tagja. A szállodát
2007-ben építették. A szállodában központi étterem, a la carte éttermek (mediterrán, ázsiai, francia, halas – előfoglalás szükséges), steak-ház,
olasz snack étterem, ’Brasserie’ 24 órás étterem,
bárok (’Arena’ bár, tengerparti bár, lobby bár, diszkó bár, karaoke bár) várják a vendégeket. A kertben
szabadtéri medencék (tengervizes és édesvizes),
vízi csúszdák (a Gloria Golf Resortban), gyermekmedence. A nyugágyak, napernyők, matracok és
strandtörölközők a medencénél és a tengerparton
ingyenesen állnak rendelkezésre. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen.
Térítés ellenében: szobaszerviz (07:00-23:00 között), wellness szolgáltatások, konferenciaterem,
mosoda.
SZOBÁK: A szállodának 369 szobája van, superior, suite és villa típusú szobák foglalhatóak. A
szobákhoz balkon vagy terasz tartozik. A superior
szobák felszereltsége: légkondicionáló, telefon,

televízió, széf, minibár (naponta töltve térítésmentesen), wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyozó, jakuzzi,
WC, hajszárító található. A szobák alapterülete
kb. 39 m2, kertre vagy oldalról tengerre néznek. A
superior laguna szobák medencére néznek, alapterületük és felszereltségük megegyezik a superior szobákéval. A serenity suite szobatípus alapterülete kb. 65 m2, kertre vagy medencére néz,
kétszobás, egy nappaliból és egy hálószobából
áll, további felszereltsége megegyezik a superior
szobáéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, amely az
alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd,
vacsora a központi étteremben svédasztalos
rendszerben, délutáni tea, kávé és sütemény, szobaszerviz (07:00-23:00 között térítés ellenében).
Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az a’la carte éttermekben, azonban előfoglalás szükséges. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok, frissen facsart gyümölcslevek a reggelinél,
néhány import ital térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import italok, prémium kategóriájú
italok, az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés
ellenében állnak rendelkezésre.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmenetes szolgáltatások: teniszpálya, fitneszterem, boccia,
zumba, strandröplabda, aerobik, asztalitensiz,
minifoci, soft animációs programok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszfelszerelés, bowling, biliárd, golf, golfoktatás, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmenetes szolgáltatások:
belső medence, szauna, gőzfürdő, törökfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint masszázs, peeling, SPA központ, különböző
testkezelések, manikűr, pedikűr.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, a nagyobbakat junior klub, a tiniket pedig ’Teenage Club’
várja. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

Néhány szolgáltatás a Gloria szállodalánc másik
két tagjában, a Gloria Golf Resort-ban és a Gloria
Verde-ben vehetőek igénybe.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Gloria Golf Resort HHHHH
Belek
• young/family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban
családoknak, pihenni vágyó
pároknak és a golf szerelmeseinek ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 40 km-re található Antalya repülőterétől, Belek központjától kb. 7 km-re,
kb. 300 m-re a homokos tengerpartjától, melyet
egy folyón átívelő hídon át érhetünk el.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A Gloria Hotels & Resorts
szállodakomplexum egyik tagja. A szállodában
központi étterem, a’la carte éttermek (olasz, török, nemzetközi, halas – előfoglalás szükséges),
bárok (Gloria Pub, lobby, „Oasis”, medence, ’Aqua’,
sushi bár, stb.) várja a vendégeket. A kertben
szabadtéri medencék, vízi csúszdák, gyermekmedence. A nyugágyak, napernyők, matracok és
strandtörölközők a medencénél és a tengerparton
ingyenesen állnak rendelkezésre. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen.
Térítés ellenében: wellness szolgáltatások, konferenciaterem, mosoda.
SZOBÁK: A szállodának 515 szobája van. Foglalható szobatípusok: standard szoba, amelyek
a főépületben vagy a kertben található kisebb
épületekben helyezkednek el, junior suite, suite,
king suite, gloria family suite, gloria villa, executive villa, owner villa. A szobákhoz balkon vagy
terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége:
központi légkondicionáló, telefon, televízió, széf,

minibár (térítésmentesen), wireless internetezési
lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában
zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 24 m2. A junior suite
szobák egyszobásak, felszereltségük megegyezik
a standard szobáéval, alapterületük kb. 35 m2, a
főépületben vagy a kertben található kisebb épületekben helyezkednek el. A suite szobák a főépületben helyezkednek el, alapterületük kb. 42 m2,
egy hálószobából és egy nappaliból állnak, felszereltségük megegyezik a standard szobáéval.
A gloria family suite szobák alapterülete kb. 60
m2, két hálószobával, két fürdőszobával és privát
medencerészleggel rendelkeznek, felszereltségük
megegyezik a standard 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, napközben snackek, délutáni tea, kávé
és sütemény, szobaszerviz (23:00-07:00 között).
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, frissen facsart gyümölcslevek, néhány import ital térítésmentesen
fogyaszthatók. Tartózkodás alatt egy alkalommal
térítésmentesen lehet étkezni az a’la carte étter-

mekben. Bizonyos import italok, prémium kategóriájú italok, az a’la carte éttermek szolgáltatásai
térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmenetes szolgáltatások: yoga, boccia, darts, kung fu, strandröplabda, zumba, vízi aerobik, vízilabda, thai chi,
fitball, step aerobik, foci, teniszpálya, fitneszterem,
animációs programok. Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszoktatás, teniszfelszerelés, bowling, biliárd, golf, golfoktatás, vízi
sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmenetes szolgáltatások: belső medence, szauna, törökfürdő, gőzfürdő. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
masszázs, peeling, SPA központ.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, a nagyobbakat junior klub, a tiniket ’Teenage Club’ várja. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

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

109

110

Törökország | Belek

Voyage Belek Golf & Spa HHHHH
Belek
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• aquapark
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát a magas kategóriát kereső utasainknak
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 35 km-re található Antalya repülőterétől, Belek belvárosától kb. 2 km-re,
közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (kínai, mexikói, görög, török, halas, olasz, japán, steak – előzetes
foglalás szükséges), bárok (lobby bár, tengerparti
bár, medence bár, bistro bár, diszkó bár), 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
sportprogramok, esti show műsorok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében üzletek, mosoda, orvosi
ellátás, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 559 szobával rendelkezik, melyek fő és melléképületekben találhatóak.
Standard, családi és bungaló szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A főépületi
standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, tea és kávé készítési
lehetőség, televízió, széf, telefon, minibár, wireless
internetezési lehetőség (térítésmentesen). A für-

dőszobában fürdőkád, WC, hajszárító található.
A standard szobák alapterülete kb.32 m2. Az A
blokkban lévő standard szobák felszereltsége és
alapterülete megegyezik a főépületi standard szobákéval. A B blokkban található standard szobák
felszereltsége megegyezik a főépületi standard
szobákéval, alapterületük kb. 28 m2. A főépületi,
az A és B blokkban lévő családi szobák kétszobásak, ajtóval elválasztottak, alapterületük kb.
39,5 m2, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval. A standard bungaló szobák kb. 4534 m2-sek, további felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval. A családi bungaló szobák
kétszobásak, ajtóval elválasztottak, 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,
snack, gözleme, délutáni kávé, tea és sütemény,
fagylalt (meghatározott időszakban), késői vacsora. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok, néhány import
ital térítésmentesen fogyaszthatók. Tartózkodás
alatt egy alkalommal lehet étkezni az egyik a’la
carte étteremben térítésmentesen, azonban elő-

foglalás szükséges. Bizonyos import alkoholos és
alkoholmentes italok, prémium italok, az a’la carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak
rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, boccia, jóga, íjászat,
tollaslabda, teniszpálya, asztalitenisz, darts, animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: játékterem, teniszpálya világítás, bowling, biliárd, vízi
sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentesen igénybe vehető
szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, szauna, gőzfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling, SPA
központ.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, vízi csúszdák, játszótér, mini diszkó várják. Az étteremben etetőszék igényelhető. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Sueno Hotels Deluxe Belek HHHHH
Belek
• prestige •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

A prémium kategóriájú
szállodát az igazi luxust
kedvelőknek ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 30 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 5 km-re Belek belvárosától,
kb. 3 km-re Kadriye településtől, közvetlenül a homokos-köves tengerparton. A tengerparthoz stég
is tartozik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2015-ben megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek
(ázsiai, mexikói, olasz, török, hal, BBQ étterem
– előfoglalás 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 sportprogramok
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.

prémium kategóriájú italok, az a’la carte éttermek
szolgáltatásai, fogyasztás a „Birdie” bárban és a
frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében
állnak rendelkezésre.

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,

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, szauna, törökfürdő, gőzfürdő, jakuzzi.
Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ, masszázs, peeling.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, teniszpályák, darts, asztalitenisz, strandröplabda, focipálya, kosárlabda,
vízi gimnasztika, aerobik, íjászat, boccia, golf-, tenisz- (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 a tengerparton.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér,
mozi, vízi csúszdák, gyermekmedencék, gyermekmenü várják. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Spice Hotel & Spa HHHHH
Belek
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

A jó minőségű szállodát elsősorban pihenni vágyóknak
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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 - előfoglalás szükséges), bárok (lobby, medence, diszkó bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, aquapark.
A nyugágyak, 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 zuhanyozó/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.

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.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, teniszpálya, foci, strandröplabda, kosárlabda, minifoci, step aerobik, aerobik, asztalitenisz, animációs programok, esti show

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Ela Quality Resort Hotel HHHHH
Belek
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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 szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (francia, mexikói, japán, olasz, hal, – előfoglalás 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 ingyenesen igénybe vehető.
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. 3844 m2, a fürdőszobában jacuzzi található, további
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A family 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.
ELLÁTÁS: Ela 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, 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.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Susesi Luxury Resort HHHHH
Belek
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A modern, sok szolgáltatással rendelkező szállodát elsősorban pihenni vágyóknak
és családoknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 35 km-re található Antalya repülőterétől, Belek központjától kb. 2 km-re,
közvetlenül a homokos/kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (olasz, távol-keleti,
mexikói, török, halas – előfoglalás szükséges),
bárok (lobby, medence, tengerparti, bowling,
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. A lobbyban térítésmentesen wireless internetezési lehetőség. Térítés ellenében:
szobaszerviz, wellness szolgáltatások, vízi pipa
orvosi ellátás, üzletek, mosoda, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodának 554 szobája van, melyek fő- és villaépületekben találhatóak. Standard
deluxe valamint senior lakosztályok foglalhatóak.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A
standard deluxe szobák felszereltsége: központilag szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár (ásványvíz és
üdítők térítésmentesen naponta töltve), kávé- és

teakészítési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A standard deluxe szobák alapterülete kb. 40 m2. A senior suite
szobák alapterülete kb. 76 m2, egy hálószobából
és egy nappaliból állnak, 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, napközben és éjszaka snackek,
délutáni tea, kávé, fagylalt, sütemény. A bárokban
és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, néhány import ital térítésmentesen
fogyaszthatók. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium italok, az a’la carte
éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak
rendelkezésre.

tás, focipálya, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, gőzfürdő. Térítés ellenében
a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling, SPA központ.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
csúszda, miniklub, játszótér, gyermekmenü várja.
Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, teniszpálya, vízi aerobik, darts, minifoci, asztalitenisz, strandröplabda,
kosárlabda, squash, animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, bowling, teniszpálya világí-

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Titanic Deluxe Belek HHHHH
Belek
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

A prémium kategóriájú
szállodát az igazi luxust
kedvelőknek ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 30 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 6 km-re Belek belvárosától,
kb. 3 km-re Kadriye településtől, egy folyó partján,
kb. 1,5 km-re a saját, homokos-kavicsos tengerpartjától, ahova a szálloda hajókat indít bizonyos
időközönként.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (grill, tenger gyümölcsei, olasz, török, sushi étterem – előfoglalás
szükséges), bárok (lobby, lounge, vitamin, medence, tengerparti, diszkó bár), 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 lobbyban wireless internetezési lehetőség
térítésmentesen. A szórakozásról animációs és
sportprogramok gondoskodnak. Térítés ellenében
üzletek, orvosi ellátás, mosoda, wellness szolgáltatások, konferenciatermek.
SZOBÁK: A szállodának 600 szobája van, melyek
a főépületben és melléképületekben találhatóak.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák a főépületben találhatóak, felszereltségük: légkondicionáló, televízió, telefon, széf (té-

rítésmentesen), minibár, wireless internetezési
lehetőség (térítésmentesen), tea-és kávékészítési lehetőség, köntös, papucs. A fürdőszobában
zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard
szobák alapterülete kb. 34 m2. A superior szobák
alapterülete kb. 39 m2, szintén a főépületben találhatók, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval. A deluxe suite szobák alapterülete kb
70 m2, a főépületben találhatóak, felszereltségük
megegyezik a standard 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,
délutáni tea, kávé, sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban), szobaszerviz (meghatározott
időszakban), éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi készítésű alkoholos és alkoholmentes italok, néhány import ital térítésmentesen
fogyaszthatók. Tartózkodás alatt térítésmentesen
lehet étkezni bizonyos a’la carte éttermekben,
azonban előfoglalás szükséges. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium
italok, frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás
az a’la carte éttermekben térítés ellenében állnak
rendelkezésre.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, darts, strandröplabda,
focipálya, kosárlabda, vízi gimnasztika, aerobik,
teniszpálya, mozi, animációs programok és esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében
vehetőek igénybe: golfoktatás, teniszfelszerelés,
teniszoktatás, pályavilágítás, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, szauna, törökfürdő. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, mini diszkó, vízi csúszdák, gyermekmedencék, gyermekmenü várják. Térítés ellenében gyermekfelügyelet
igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Bellis Deluxe Hotel HHHHH
Belek
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

A prémium kategóriájú
szállodát az igazi luxust
kedvelőknek ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 32 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 5 km-re Belek belvárosától,
kb. 3 km-re Kadriye településtől, közvetlenül a homokos-köves tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (japán, kínai,
nemzetközi, mexikói, olasz, török, mediterrán
– előfoglalás szükséges), bárok (lobby, lounge, „Kalamata” 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 sportprogramok
gondoskodnak. Térítés ellenében fodrászat, üzletek, orvosi ellátás, mosoda, wellness szolgáltatások, konferenciatermek.
SZOBÁK: A szállodának 557 szobája van, melyek
a főépületben és melléképületekben találhatóak.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A „camelia”
szobák felszereltsége: légkondicionáló, televízió,
telefon, széf, minibár (térítésmentesen), tea-és
kávékészítési lehetőség, köntös, papucs. A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító találha-

tó. A „camelia” szobák alapterülete kb. 22 m2. A
standard szobák a főépületben találhatók, alapterületük és felszereltségük megegyezik a „camelia”
szobákéval. A junior lakosztályok alapterülete kb
35 m2, a főépületben találhatók, felszereltségük
megegyezik a „camelia” 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 narancslé a reggeli alatt, éjjeli 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 és a
frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében
állnak rendelkezésre.

ve térítés ellenében vehetőek igénybe: golfpálya,
futballpálya, lovaglás, teniszfelszerelés, teniszoktatás, pályavilágítás, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, szauna, törökfürdő, gőzfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint SPA központ, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér,
vízi csúszdák, gyermekmedencék, mini állatkert,
gyermekmenü várják. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, teniszpályák, asztalitenisz, strandröplabda, minifoci, mozi, animációs
programok és esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illet-

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Papillon Belvil HHHHH
Belek
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

Nagy területen és szép kertben fekvő szállodát elsősorban családoknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 35 km-re található Antalya repülőterétől, Kadriye központjától kb. 4 kmre, közvetlenül a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (olasz, távol-keleti
– előfoglalás szükséges), bárok (lobby, medence, tengerparti, aqua, diszkó bár), diszkó várja
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. Térítés ellenében internet
kávézó, orvosi ellátás, wellness szolgáltatások,
konferenciaterem, mosoda.
SZOBÁK: A szállodának 507 szobája van, melyek
a főépületben és klub épületekben helyezkednek
el. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A főépületi standard szobák felszereltsége:
központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban), telefon, televízió, széf, minibár (víz, üdítő,
térítésmentesen naponta töltve), tea- és kávékészítési lehetőség. A fürdőszobában kád, WC, hajszárító található. A szobák alapterülete kb. 40 m2.
A klub standard szobák egyénileg szabályozható

a légkondicionálóval rendelkeznek, a szobák alapterülete kb. 27 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, fagylalt (meghatározott időszakokban), éjjeli snack. Tartózkodás alatt egy alklommal térítésmentesen lehet fogyasztani 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 italok, a frissen facsart gyümölcslevek,
alkoholos italok 02:00-09:00-ig térítés ellenében
állnak rendelkezésre.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna, gőzfürdő. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, gyermek csúszdák, minidiszkó, minibowling, minidarts várja. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, teniszpálya, teniszfelszerelés,
strandröplabda, asztalitenisz, boccia, kosárlabda,
darts, fitneszterem, íjászat, vízilabda, animációs
programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, focipálya,
vízi sportok a tengerparton.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort HHHHH
Belek
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• ultra all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

Hangulatos szálloda, melyet
családoknak és pároknak
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 35 km-re található Antalya repülőterétől, Belek településen, közvetlenül
a homokos tengerparton fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (török, olasz, mexikói,
halas, indiai, sushi étterem – előfoglalás szükséges), bárok (lobby bár, golf bár, snack, tengerparti
bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A napágyak, napernyők a medencénél és a
strandon térítésmentesen állnak rendelkezésre.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében
üzletek, internet kávézó, szobaszerviz, fodrászat,
konferenciatermek, wellness szolgáltatások, orvosi ellátás.
SZOBÁK: A szállodának 375 szobája van, melyek a főépületben, illetve melléképületekben helyezkednek el. Standard és családi típusú szobák
foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: központi
légkondicionáló (meghatározott időszakokban
működik), televízió, telefon, széf (térítésmentesen), minibár (üdítők, víz és sör térítésmentesen

naponta töltve). A fürdőszobában fürdőkád, WC,
hajszárító található. A családi szobák 2 szobásak,
ajtóval elválasztottak, 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,
délután snackek, délutáni tea, kávé és sütemény,
fagylalt (meghatározott időszakokban), éjjeli
snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok és néhány import
ital térítésmentesen fogyaszthatók. Tartózkodás
alatt bizonyos a’la carte éttermekben térítésmentesen lehet étkezni, azonban előzetes foglalás
szükséges. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium italok, a’la carte étterem
szolgáltatásai, a frissen facsart gyümölcslevek
térítés ellenében állnak rendelkezésre.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, szauna, gőzfürdő, törökfürdő, jakuzzi.
Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, gyermek csúszda várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, animációs programok,
esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében
vehetőek igénybe: biliárd, bowling, vízi sportok a
tengerparton.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Limak Arcadia Hotel & Resort HHHHH
Belek
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• ultra all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

Hangulatos szálloda, melyet
családoknak és pároknak
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 35 km-re található Antalya repülőterétől, Belek településen, közvetlenül
a homokos-aprókavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (olasz, kínai, japán,
török, BBQ étterem – előfoglalás szükséges), bárok (tengerparti, lobby, diszkó, snack bár stb.) és
diszkó várja 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 üzletek, szobaszerviz, konferenciatermek, wellness szolgáltatások, orvosi ellátás,
mosoda.
SZOBÁK: A szállodának 465 szobája van, melyek
a főépületben illetve bungalókban helyezkednek
el. Standard és családi szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák
felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), televízió, telefon,
széf (térítésmentesen), minibár (üdítők, víz és sör
térítésmentesen, naponta töltve), wireless inter-

netezési lehetőség térítésmentesen. A fürdőszobában kád/zuhanyozó, WC, hajszárító található. A
családi szobák egy hálószobásak, nappali résszel
rendelkeznek, 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 időszakokban), éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél
a helyi alkoholos és alkoholmentes italok és néhány import ital térítésmentesen fogyaszthatók.
Tartózkodás alatt egy alkalommal bizonyos a’la
carte éttermekben térítésmentesen lehet étkezni,
azonban előfoglalás szükséges. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium
italok, a’la carte étterem szolgáltatásai, a frissen
facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak
rendelkezésre.

hoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: focipályák, teniszpálya
világítás, teniszfelszerelés, 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, szépségszalon, fodrászat.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, gyermek csúszda várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: minigolf, asztalitenisz, teniszpálya,
fitneszterem, strandröplabda, animációs programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatások-

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Sirene Belek HHHHH
Belek
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A jó minőségű szállodát
elsősorban pihenni vágyóknak, családoknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 25 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 10 km-re Belek központjától, közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.

A terasz lakosztályok alapterülete kb. 95 m2, egy
hálószobával és egy nappalival rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a junior lakosztályokéval, szintén a főépületben találhatóak.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, kínai, olasz,
hal - előfoglalás szükséges), bárok (lobby, medence, tengerparti bár) várják a vendégeket. A
kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence,
vízi csúszdák. A napágyak, napernyők, strandtörölközők térítésmentesen állnak rendelkezésre a
medencéknél és a tengerparton. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében üzletek, mosoda,
orvosi ellátás, autóbérlés, konferenciaterem.

ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a főétteremben svédasztalos rendszerben, késői
reggeli, délután snackek, délutáni kávé, tea, sütemények, fagylalt (meghatározott időszakban),
éjjeli snackek. A főétkezéseknél és a bárokban a
helyi alkoholos és alkoholmentes italok, néhány
import ital, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import italok, prémium kategóriájú
italok, pezsgő, válogatott borok, alkoholos italok
02:00-10:00 között, frissen facsart gyümölcslevek, az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés
ellenében állnak rendelkezésre.

SZOBÁK: A szálloda 426 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A
junior lakosztályok a főépületben találhatók, felszereltségük: légkondicionáló, televízió, széf, telefon, minibár. A fürdőszobában zuhanyozó/kád,
WC, hajszárító. A junior lakosztályok alapterülete
kb. 47 m2. A superior deluxe szobák a villa épületekben találhatóak, felszereltségük megegyezik a
junior lakosztályokéval. Alapterületük kb. 60 m2.

világítás, teniszfelszerelés, teniszoktatás, golf.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs,
peeling, SPA kezelések.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszó
szoba és gyermekmedence várja. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, teniszpálya, darts,
boccia, tollaslabda, strandröplabda, kosárlabda,
asztalitenisz, animációs programok, esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: vízi sportok a tengerparton, teniszpálya

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Granada Luxury Belek HHHHH
Belek
• young/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• vízi csúszdák
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

Az újonnan nyíló szállodát,
a magas kategóriát kereső
utasainknak ajánljuk, akik
nem bánják, ha a szálloda
távolabb helyezkedik el a
tengerparttól.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 33 km-re található Antalya repülőterétől, Belek belvárosától kb. 2 km-re,
kb. 1,75 km-re a homokos-kavicsos tengerparttól,
ahova a szálloda shuttle járatot indít bizonyos időközönként.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2017-ben megnyíló
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek
(távol-keleti, török, olasz, „Steak House”, mediterrrán, tepenyaki – előzetes foglalás szükséges),
bárok (lobby bár, tengerparti bár, medence bár,
bistro bár, keleti sarok stb) várják a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyerekmedence,
vízi csúszdák. A napágyak, matracok, napernyők,
strandtörölközők térítésmentesen állnak rendelkezésre a medencénél és a tengerparton. A szórakozásról animációs- és sportprogramok, esti
show műsorok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében szobaszerviz, üzletek, mosoda, orvosi ellátás,
konferenciaterem, autóbérlés.
SZOBÁK: A szálloda 872 szobával rendelkezik.
Standard, családi és villa szobák foglalhatóak. A
legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: központilag szabályzott légkondicionáló, televízió, széf, telefon, minibár, wire-

less internetezési lehetőség (térítésmentesen). A
fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb.25-36 m2.
A családi szobák kétszobásak, ajtóval elválasztottak, alapterületük kb. 37 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A családi deluxe
szobák kb. 45-63 m2-sek, további felszereltségük
megegyezik a családi szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 07:0005:00 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 valamint
néhány import ital, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Egyes prémium italok, üveges alkoholos italok, különleges import és helyi borok, az
a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében
állnak rendelkezésre.

lalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: játékterem, teniszpálya világítás, bowling,
biliárd, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentesen igénybe vehető
szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, szauna, gőzfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling, SPA
központ.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence, miniklub, vízi csúszdák várják. Az étteremben
etetőszék igényelhető. Gyermekfelügyelet térítés
ellenében igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, teniszpálya, asztalitenisz, darts, animációs programok, esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes fog-

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Kirman Hotels Belazur Resort & Spa HHHHH
Belek | Bogazkent
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• aquapark
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A jó minőségű szállodát elsősorban pároknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 40 km-re található Antalya repülőterétől, Belek belvárosától kb. 8 km-re,
közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (török, ázsiai, mediterrán – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby, tengerparti, snack, diszkó bár) diszkó várja a
vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyerekmedence, aquapark. A napágyak, napernyők,
strandtörölközők térítésmentesen állnak rendelkezésre a medencénél és a tengerparton. A szórakozásról animációs- és sportprogramok, esti
show műsorok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében üzletek, mosoda, internet kávézó,
orvosi ellátás, autóbérlés.
SZOBÁK: A szálloda 480 szobával rendelkezik.
Standard és családi szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák
felszereltsége: központilag szabályozott légkondicionáló, televízió, széf (térítés ellenében), telefon,
minibár, wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete
29 m2. A családi szobák kétszobásak, ajtóval el-

választottak, alapterületük kb. 39 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 07:0002:00 óra között vehető igénybe, és az alábbi
szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a főétteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, napközben snackek, éjjeli snack. A
főétkezéseknél és a bárokban a helyi alkoholos és
alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen
fogyaszthatók. Az import italok, frissen facsart
gyümölcslevek, az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.

tások, mint masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
gyermek vízi csúszdák, miniklub, minidiszkó várják. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts, boccia, zumba, vízi aerobik,
tenisz pálya, strand röplabda, kosárlabda, animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszpálya világítás, játékterem, bowling, biliárd, vízi
sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentesen igénybe vehető
szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére
állnak különböző wellness és szépség szolgálta-

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

Belek | Törökország

Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa HHHHH
Belek | Bogazkent
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

A jó minőségű szállodát
elsősorban pihenni vágyó
utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 40 km-re található Antalya repülőterétől, Belek belvárosától kb. 5 km-re,
közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton
fekszik. A szálloda tengerpartjához stég is tartozik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 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 sportprogramok, esti show műsorok gondoskodnak. A lobbyban a wireless internetezési
lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében 24
órás szobaszerviz, üzletek, mosoda, orvosi ellátás, konferenciaterem, 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
zuhanyozó, 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 (a reggelinél), 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, 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, 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, aquapark várják. Az étteremben etetőszék igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Sherwood Dreams Resort HHHHH
Belek | Bogazkent
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A rövid transzferidővel elérhető szállodát szolgáltatásai
miatt elsősorban családosoknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 40 km-re található Antalya repülőterétől, Belek központjától kb. 5 km-re,
Bogazkent központjától km. 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 –
előfoglalás szükséges), bárok (lobby, tengerparti,
medence, 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 térí-

tésmentesen), wireless internetezési lehetőség
(térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyozó,
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 előfoglalás 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: Térítésmentesen igénybe vehető
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, lunapark várja.
Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető. Térítés ellenében gyermekfelügyelet
igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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IC Hotels Santai Family Resort HHHHH
Belek
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban
pihenni vágyó utasaink
figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 30 km-re található Antalya repülőterétől, Belek központjától kb. 6 km-re,
közvetlenül a tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a ’la carte éttermek (olasz, távol keleti, mexikói, török, tengergyümölcsei - előfoglalás
szükséges), bárok (lobby, medence, snack, vitamin, diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket. A
kertben szabadtéri medencék, gyermekmedencék. A napágyak, napernyők és strandtörölközők
a medencénél és a tengerparton térítésmentesen
állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs
és sport programok gondoskodnak. Wireless internet hozzáférés a lobbyban térítésmentesen.
Térítés ellenében szobaszerviz, mosoda, orvosi
ellátás, wellness szolgáltatások, üzletek, autóbérlés.
SZOBÁK: A szálloda 508 szobával rendelkezik,
a legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
Standard, kids suite, junior suite és swim up villa típusú szobák foglalhatóak. A standard szobák
felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), telefon, televízió, széf (térítésmentesen), tea és kávé készítési
lehetőség, minibár (vízzel, üdítővel és sörrel na-

ponta töltve térítésmentesen). A fürdőszobában
fürdőkád, WC, hajszárító található. A standard
szobák alapterülete kb. 29 m2. A kids suite-ok
két hálószobából állnak, ajtóval elválasztottak, a
pótágy emeltes ágy. alapterületük kb. 49 m2. A
junior suite szobák alapterülete kb. 55 m2, egy
hálószobával és egy nappali résszel rendelkeznek,
további felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval. A Sun swim up villa szobák közvetlen
medence kapcsolatosak, alapterületük kb. 37 m2,
további felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval, a fürdőszobában zuhany található..
A Star swim up villa szobák közvetlen medence
kapcsolatosak, két hálószobával és egy nappalival rendelkeznek, alapterületük kb. 71 m2, további
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval, a fürdőszobában zuhanyzó/kád található.
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, snack, délutáni kávé, tea és sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban), késői
vacsora. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok, néhány import
ital térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos im-

port alkoholos és alkoholmentes italok, prémium
italok, az a’la carte étterem szolgáltatásai térítés
ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, teniszpálya, step aerobik, asztalitenisz, minigolf, strandröplabda, vízi
aerobik, boccia, darts, íjáwszat, pilates, szörf (engedély szükséges), step aerobik, animációs programok és esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: vízi sportok a tengerparton, teniszórák, teniszfelszerelés, teniszpálya
világítás.
WELLNESS: Térítésmentesen igénybe vehető
szolgáltatások: belső medence, szauna, törökfürdő, gőzfürdő. Térítés ellenében a vendégek
rendelkezésére állnak: masszázs, peeling, jakuzzi,
különböző kezelések.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, mozi,
gyermekmedence várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Innvista Hotels Belek HHHHH
Belek
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• vízi csúszdák
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát fiatalabb
utasainknak ajánljuk, akik
nem bánják, ha a szálloda
távolabb helyezkedik el a
tengerparttól.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 20 km-re található Antalya repülőterétől, Belek belvárosától kb. 5km-re,
kb. 900 m-re a homokos-kavicsos tengerparttól,
ahova a szálloda shuttle járatot indít bizonyos időközönként.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (távol-keleti, török,
olasz, kínai, halas – előzetes foglalás szükséges),
bárok (lobby bár, tengerparti bár, medence bár)
várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyerekmedence, vízi csúszdák. A napágyak,
matracok, napernyők, strandtörölközők térítésmentesen állnak rendelkezésre a medencénél és
a tengerparton. A szórakozásról animációs- és
sportprogramok, esti show műsorok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében szobaszerviz, üzletek,
mosoda, orvosi ellátás, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 315 szobával rendelkezik.
Standard, családi, superior szobák, valamint családi lakosztályok foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: központilag szabályozott légkondicionáló,
televízió, széf, telefon, minibár, wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszo-

bában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A
standard szobák alapterülete kb.24 m2. A superior szobák 28 m2-sek, további felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval. A családi
szobák kétszobásak, ajtóval elválasztottak, alapterületük kb. 35 m2, felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval. A családi lakosztályok kb.
47 m2-sek, további felszereltségük megegyezik a
családi szobákéval.

zetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében
vehetőek igénybe: teniszpálya világítás, vízi sportok a tengerparton.

ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben, késői reggeli, délutáni
snack, fagylalt (meghatározott időszakban) tea,
kávé, sütemény, 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 italok, a frissen facsart gyümölcslevek fogyasztása, étkezés az a’la
carte éttermekben térítés ellenében lehetséges.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, vízi csúszdák várják.

WELLNESS: Térítésmentesen igénybe vehető
szolgáltatások: törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző
wellness és szépség szolgáltatások, mint mas�százs, peeling, SPA központ.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, standröplabda, teniszpálya, asztalitenisz, darts, animációs programok,
esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz elő-

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Aydinbey Famous Resort HHHHH
Belek | Bogazkent
• young/family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban családoknak, pároknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 40 km-re található Antalya repülőterétől, Belek központjától kb. 11 kmre, közvetlenül a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (hal, barbecue- előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby, medence,
snack és diszkó bár) és diszkó 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
orvosi ellátás, internet kávézó, konferenciaterem,
autóbérlés, üzletek, mosoda.
SZOBÁK: A szállodának 316 szobával rendelkezik. Standard és családi szobák foglalhatóak. A
legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár (ásványvíz és üdítők napi feltöltése
térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó,
WC, hajszárító található. Alapterületük kb. 29 m2.
A családi szobák 2 szobából állnak és ajtóval elvá-

lasztottak, alapterületük kb. 45 m2, a felszereltségük megegyezik a standard szobáéval.
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, délután snackek, délutáni tea, kávé
és sütemény, fagylalt (meghatározott időszakokban), éjjeli snack. Tartózkodás alatt egy 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, valamint néhány import
ital térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos
import alkoholos és alkoholmentes italok, az a’la
carte éttermek szolgáltatásai, a frissen facsart
gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.

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 miniklub, mini diszkó, gyermekmedence várja. Térítés ellenében
gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, darts, boccia, fitneszterem,
animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: vízi sportok a tengerparton.

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

Sensitive Premium Resort & SPA HHHHH
Belek | Bogazkent
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• vízi csúszdák
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A 2016-ban megnyílt szállodát, fiataloknak ajánljuk, akik
nem bánják, ha a szálloda
távolabb helyezkedik el a
tengerparttól.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 30 km-re található Antalya repülőterétől, Belek belvárosától kb. 5 km-re,
kb. 400 m-re a homokos-kavicsos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2016-ban megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, olasz, halas – előzetes foglalás
szükséges), bárok (lobby, tengerparti, medence,
snack, diszkó bár) diszkó várja a vendégeket. A
kertben szabadtéri medencék, gyerekmedence,
vízi csúszdák. A napágyak, napernyők, strandtörölközők térítésmentesen állnak rendelkezésre a
medencénél és a tengerparton. A szórakozásról
animációs- és sportprogramok, esti show műsorok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében üzletek,
mosoda, internet kávézó, orvosi ellátás, konferenciaterem, autóbérlés.
SZOBÁK: A szálloda 402 szobával rendelkezik.
Standard, családi és suite szobák foglalhatóak.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: központilag szabályozott
légkondicionáló, televízió, széf, telefon, minibár,
wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító
található. A standard szobák alapterülete 36 m2.

A családi szobák kétszobásak, ajtóval elválasztottak, alapterületük kb. 48 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A suite szobák kb.
80 m2-sek, egy hálószobából és egy nappaliból
állnak, jacuzzival rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik standard szobákéval.

WELLNESS: Térítésmentesen igénybe vehető
szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, szauna, gőzfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling, SPA
központ.

ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 07:0006:00 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, valamint néhány import ital, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Egyes import italok,
frissen facsart gyümölcslevek, az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub várják. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, asztalitenisz, darts, animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: játékterem, vízi sportok a tengerparton.

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

Antalya | Törökország

Mardan Palace HHHHH
Antalya | Lara
• prestige •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A prémium kategóriájú
szállodát az igazi luxust
kedvelőknek ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 20 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 17 km-re Antalya belvárosától, közvetlenül a homokos-köves tengerparton. A tengerparthoz stég is tartozik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (thai, japán, orosz,
indiai, mediterrán, török, hal – előfoglalás szükséges), bárok (lobby, lounge, vitamin, medence, tengerparti, jazz bár) és night klub várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedencék, vízi csúszdák gyermekeknek. A napágyak,
napernyők, matracok és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. A szórakozásról
showműsorok gondoskoskodnak. Térítés ellenében üzletek, szobaszerviz, orvosi ellátás, mosoda,
wellness szolgáltatások, konferenciatermek.
SZOBÁK: A szállodának 546 szobája van. A legtöbb szobához erkély tartozik. A premium szobák
felszereltsége: légkondicionáló, televízió, telefon,
minibár (naponta töltve térítésmentesen), wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen).
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító
található. A premium szobák alapterülete kb. 28

m2. A superior szobák felszereltsége megegyezik
a premium szobákéval, alapterületük 45 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 snack, tea, kávé, sütemény,
éjjeli leves. 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, alkoholos italok éjfél után,
az a’la carte éttermek szolgáltatásai, fogyasztás
bizonyos bárokban, alkoholos italok éjfél után és
a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében
állnak rendelkezésre.

WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ, szauna,
törökfürdő, gőzfürdő masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, vízi csúszdák, gyermekmedencék, mini állatkert, gyermekmenü várják. Térítés ellenében gyermekfelügyelet
igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: fitneszterem,
asztalitenisz, tollaslabda, bowling, professzionális
futball pályák, squash, vízi sportok a tengerparton.
A sportszolgáltatások a kb. 6 km-re lévő Mardan
Sport Hotelben vehetőek igénybe.

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

Baia Lara HHHHH
Antalya | Lara
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 15 km-re található Antalya repülőterétől, Lara településen, kb. 17 km-re
Antalya belvárosától, közvetlenül a homokos tengerparton.

víz és sör naponta töltve térítésmentesen), tea-és
kávékészítési lehetőség, internet hozzáférés (térítésmentesen). A fürdőszobában kád/zuhanyozó,
WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 28-40 m2.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (térítés ellenében;
olasz, török, mexikói – előfoglalás szükséges),
bárok (lobby, medence, tengerparti, diszkó bár) és
diszkó várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A
nyugágyak, napernyők, matracok a medencénél
és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról amfiteátrum, soft
animációs és sport programok gondoskodnak.
A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében szobaszerviz,
fodrászat, internet kávézó, autóbérlés, konferenciaterem, mosoda, wellness szolgáltatások, orvosi
ellátás, üzletek.

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, fagylalt (meghatározott időszakokban), éjjeli snack. A bárokban és
a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok és néhány import ital térítésmentesen
fogyaszthatók. A reggeli alatt a frissen facsart narancslé térítésmentesen fogyasztható. Bizonyos
import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium italok, az a’la carte éttermek szolgáltatásai, a
frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében
állnak rendelkezésre.

SZOBÁK: A szálloda összesen 399 szobával
rendelkezik, melyek a hétemeletes főépületben
helyezkednek el. A legtöbb szobához balkon vagy
francia balkon vagy terasz tartozik. A standard
szobák felszereltsége: légkondicionáló, televízió,
telefon, széf (térítésmentesen), minibár (üdítők,

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, focipálya, kosárlabda,
strandröplabda, vízilabda, fitneszterem, darts,
aerobik, asztalitenisz, szörf (engedély szükséges),
soft animációs programok, esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szük-

séges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
biliárd, vízi sportok, teniszpálya világítás, focipálya
világítás, teniszfelszerelés, bowling.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: gőzfürdő, törökfürdő, jakuzzi, szauna, belső medence.
Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, gyermekmedence várja. Rácsos kiságy és etetőszék az étteremben igényelhető. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

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

Antalya | Törökország

Titanic Beach Lara HHHHH
Antalya | Lara
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• aquapark
közvetlen part

VÉLEMÉNYÜNK:

A jó minőségű szállodát
családoknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 10 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 12 km-re Antalya belvárosától, közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.

hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 26 m2. A családi szobák a melléképületekben találhatók, kb. 39-45 m2-sek, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (tenger gyümölcsei,
olasz, török -előfoglalás szükséges), bárok (lobby,
vitamin, medence, tengerparti, diszkó bár), 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 lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. A szórakozásról
animációs és sportprogramok gondoskodnak.
Térítés ellenében üzletek, autóbérlés, orvosi ellátás, mosoda, wellness szolgáltatások, szobaszerviz, konferenciatermek.

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,
délutáni tea, kávé, sütemény, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi készítésű alkoholos és alkoholmentes italok, néhány import
ital térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium
italok, frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás
az a’la carte éttermekben térítés ellenében állnak
rendelkezésre.

SZOBÁK: A szállodának 586 szobája van, melyek
a főépületben és melléképületekben találhatóak.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: légkondicionáló, televízió,
telefon, széf, minibár, wireless internetezési lehetőség, tea-és kávékészítési lehetőség, köntös,
papucs. A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC,

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, szauna, törökfürdő. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, vízi csúszdák, gyermekmedencék várják.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, strandfoci, strandröplabda, focipálya, kosárlabda, asztali tenisz, vízi
gimnasztika, teniszpálya, mozi, animációs programok és esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: biliárd, bowling, vízi
sportok a tengerparton.

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

131

132

Törökország | Antalya

Royal Seginus HHHHH
Antalya | Lara
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

Az újonnan nyíló, magas
kategóriájú szállodát elsősorban családok és pihenni
vágyók figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 15 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 17 km-re Antalya belvárosától, a Royal Holiday Palace mögött, kb. 500 m-re
a homokos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2017 májusban nyíló
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek
(olasz, tengergyümölcsei, török, steak, sushi, tapas, távol-keleti, grill, mexikói étterem – előfoglalás szükséges), bárok (lobby, terasz, medence,
snack, amfiteátrum, stég, 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 498 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 (térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség, wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen).
A fürdőszobában zuhanyozó/kád, WC, hajszárító
található. A superior szobák alapterülete kb. 67
m2. A családi r.o.h. típusú szobák alapterülete
kb. 80-120 m2, dublex vagy összenyitható szobák. Az dublex típusú szobák két szinttel,ajtóval
elválasztottak, két fürdőszobával rendelkeznek,
míg az összenyitható szobák ajtóval elválasztott
szobákkal rendelkeznek, felszereltségük azonos a
superior szobákéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben, késői reggeli, délutáni snack,
fagylalt (meghatározott időszakban) tea, kávé,
sütemény, 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 italok, a frissen facsart
gyümölcslevek fogyasztása, étkezés az a’la carte
éttermekben térítés ellenében lehetséges.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, aerobik, step aerobik,
asztalitenisz, boccia, strandröplabda, vízi aerobik,
darts, teniszpálya, teniszfelszerelés, animációs
programok és esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, számítógépes játékok, teniszpálya világítás, teniszoktatás,
vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások: gőzfürdő, törökfürdő, szauna,
belső medence. Térítés ellenében a vendégek
rendelkezésére állnak különböző wellness és
szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling,
szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér, minidiszkó és luna park várja.
Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

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

Antalya | Törökország

Royal Holiday Palace HHHHH
Antalya | Lara
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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 – előfoglalás szükséges), bárok (lobby, terasz, medence, snack, amfiteátrum,
bowling, diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, aquapark. A nyugágyak, 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 balkon tartozik. A szállodában
superior és családi szobák foglalhatóak. A superior szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban), telefon, televí-

zió, széf (térítésmentesen), minibár (üdítő és sör
naponta töltve térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség, wireless internetezési lehetőség
(térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyozó/
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: Térítésmentesen igénybe vehető
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.

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

Royal Wings HHHHH
Antalya | Lara
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• aquapark
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

Kategóriájának megfelelő szálloda családbarát
szolgáltatásokkal, mely rövid
transzferidővel elérhető,
magyar utasok körében
közkedvelt.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 17 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 15 km-re Antalya belvárosától, közvetlenül a homokos/kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2005-ben megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, olasz, hal, keleti étterem – térítés
ellenében, előfoglalás szükséges), bárok (lobby,
piano, medence, tengerparti, diszkó, aqua, snack,
bowling) és diszkó várja a vendégeket. A kertben
szabadtéri medencék, gyermekmedencék, aquapark – időszakos nyitvatartással. A nyugágyak,
napernyők, strandtörölközők a medencénél és a
strandon térítésmentesen állnak rendelkezésre.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében:
szobaszerviz, internet kávézó, wellness szolgáltatások, orvosi ellátás, fodrászat, autóbérlés, konferencia terem, üzletek.
SZOBÁK: A szállodának 457 szobája van, melyek
a főépületben helyezkednek el. Superior, családi
dublex és junior suite szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A superior szobák
felszereltsége: központi légkondicionáló, televízió,

telefon, széf (térítésmentesen), minibár. A fürdőszobában zuhanyozó/kád, WC, hajszárító található. Alapterületük kb. 36 m2. A családi szobák
kétszintesek, ajtó nélkül, alapterületük kb. 42 m2,
a felszereltségük megegyezik a superior szobákéval. A junior suite szobák kétszobásak, nappalival
és hálószobával rendelkeznek, a hálószobában
jacuzzi található. A szobák alapterülete kb. 70 m2.
Mozgáskorlátozottak számára speciálisan kialakított szoba igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, teniszpálya, teniszfelszerelés,
boccia, strandröplabda, kosárlabda, asztalitenisz,
fitneszterem, darts, íjászat, vízi aerobik, vízilabda,
animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: bowling,
biliárd, számítógépes játékok, teniszpálya világítás, vízi sportok a tengerparton, teniszoktatás,
minifoci pálya.

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, napközben snackek, délutáni tea,
kávé és sütemény, fagylalt (meghatározott időszakokban), gyümölcsök, gözleme, pizza, éjjeli
snack. 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, borok, pezsgők, a frissen facsart gyümölcslevek és az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: szauna, törökfürdő, gőzfürdő, jakuzzi, belső medence
(csak téli szezonban). Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és
szépség szolgáltatások, mint SPA központ, peeling, masszázs, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermek csúszdák, gyermekmedence, minidiszkó,
gyermekbüfé, luna park várja. Gyermekfelügyelet
térítés ellenében igényelhető. Rácsos kiságy igényelhető.

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

Antalya | Törökország

Sherwood Breezes Resort HHHHH
Antalya | Lara
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

Jó minőségű szálloda, melyet elsősorban családoknak
ajánlunk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 10 km-re található
Antalya repülőterétől, Lara településen, Antalya
központjától kb. 12 km-re, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (olasz, török, mongol
étterem – előfoglalás 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
wellness szolgáltatások, 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
zuhanyozó, 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.
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,
fagylalt (meghatározott időszakokban), éjjeli büfé.
A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, valamint néhány import
ital, tea, kávé térítésmentesen fogyasztható. A
reggeli alatt a frissen facsart narancslé térítésmentesen fogyasztható. Az egyik tengerparti
bárban csak alkoholmentes italok fogyaszthatók.
Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az egyik a’la carte étteremben,
azonban előfoglalás 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, step aerobik, strandröplabda,
boccia, íjászat, 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 a tengerparton, biliárd, bowling.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, gőzfürdő, szauna. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
SPA központ, szépségszalon, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, gyermekmedence, vízi csúszdák, gyermekbüfé, játszótér várja. Etetőszék az étteremben és
rácsos kiságy igényelhető.

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

IC Hotels Green Palace HHHHH
Antalya | Lara
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban családok figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 15 km-re található Antalya repülőterétől, Kundu településen, közvetlenül
a tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2003-ban megnyílt
szállodában központi étterem, snack étterem, a ’la
carte éttermek (olasz, távol-keleti, mexikói, török,
hal, sushi - előfoglalás szükséges), bárok (lobby,
medence, snack, tengerparti, vitamin, diszkó bár)
és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedencék, vízi csúszdák.
A nyugágyak, napernyők és strandtörölközők a
medencénél és a tengerparton térítésmentesen
állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. Wireless
internet hozzáférés a lobbyban térítésmentesen.
Térítés ellenében szélessávú wireless internetezési lehetőség, internet kávézó, szobaszerviz,
mosoda, orvosi ellátás, wellness szolgáltatások,
üzletek, autóbérlés.
SZOBÁK: A szálloda 429 szobával rendelkezik, a
legtöbb szobához balkon tartozik. Standard, junior
suite és családi szobák foglalhatóak. A standard
szobák felszereltsége: központi légkondicionáló
(meghatározott időszakokban működik), telefon,
LCD televízió, széf (térítésmentesen), minibár (víz-

zel, üdítővel és sörrel naponta töltve térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyozó/kád, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete
kb. 26 m2. A junior suite szobák alapterülete kb.
33 m2, egy hálószobával és egy nappali résszel
rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval. A családi szobák alapterülete kb. 52 m2, két hálószobával és egy nappalival
rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, squash, teniszpálya,
step aerobik, asztalitenisz, minigolf, strandröplabda, vízi aerobik, boccia, darts, íjászat, pilates, kenu,
szörf (engedély szükséges), step aerobik, aerobik,
animációs programok és esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
vízi sportok a tengerparton, biliárd, bowling, teniszórák, teniszfelszerelés, teniszpálya világítás.

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, délutáni tea, kávé,
sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban),
éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a
helyi alkoholos és alkoholmentes italok, néhány
import alkoholos és alkoholmentes ital, tea, kávé
térítésmentesen fogyaszthatók. Az a’la carte éttermekben térítés ellenében lehet étkezni, előfoglalás szükséges. Bizonyos import alkoholos és
alkoholmentes italok, reggeli az „IC Cafe” bárban,
prémium italok és az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.

WELLNESS: Térítésmentesen igénybe vehető
szolgáltatások: belső medence, szauna, törökfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére
állnak: masszázs, peeling, különböző kezelések.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, mozi,
gyermekmedence várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

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

Antalya | Törökország

Limak Lara De Luxe Hotel & Resort HHHHH
Antalya | Lara
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• aquapark
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 13 km-re található Antalya repülőterétől, Lara településen, kb. 25 km-re
Antalya belvárosától, közvetlenül a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (olasz, török, indiai,
japán és thai, mexikói – előfoglalás szükséges),
bárok (lobby, medence, tengerparti, diszkó bár
stb.) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, 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 szobaszerviz, fodrászat, mosoda, konferenciaterem,
wellness szolgáltatások, orvosi ellátás, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda összesen 441 szobával rendelkezik, standard és családi szobák foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: központi légkondicionáló
(meghatározott időszakokban működik), televízió,
telefon, széf (térítésmentesen), minibár (üdítők,
víz és sör naponta töltve térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A

standard szobák alapterülete kb. 32 m2. A családi
szobák egy nappalival és egy hálószobával rendelkeznek, galériázottak, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval, alapterületük kb.
65 m2.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna, jakuzzi. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA
központ, masszázs, peeling.

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), éjjeli snack. 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, az a’la carte éttermek szolgáltatásai, a frissen facsart gyümölcslevek térítés
ellenében állnak rendelkezésre.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, gyermek csúszda várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, squash, fitneszterem,
animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszoktatás, teniszfelszerelés, squash felszerelés,
biliárd, bowling, vízi sportok a tengerparton.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Trendy Lara HHHHH
Antalya | Lara
• young/family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• aquapark
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 15 km-re található Antalya repülőterétől, Antalya belvárosától kb. 25
km-re, egy folyópartján, kb. 450 m-re a saját homokos-kavicsos tengerpartjától, ahova a szálloda
katamaránnal szállítja a vendégeit.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2016-ban megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek
(nemzetközi, görög, olasz, távol keleti – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby, medence, snack, tengerparti, vitamin bár) és night klub
várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, aquapark. A napernyők,
napágyak, matracok és a strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre, a strandtörölközők többszöri
cseréje térítés ellenében lehetséges. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. A lobbyban wireless internezetési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi
ellátás, mosoda, fodrászat, autóbérlés, üzletek,
konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 674 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A szállodában
standard szobák és családi lakosztályok foglalhatóak. A standard szobák felszereltsége: központi

légkondicionáló (meghatározott időszakokban
működik), telefon, televízió, széf (térítés ellenében), minibár (üdítők és víz térítésmentesen naponta töltve). A fürdőszobában zuhanyzó, WC,
hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 36 m2. A családi lakosztályok két szobásak és két fürdőszobásak, alapterületük kb. 50
m2, 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, délután snackek, délutáni tea, kávé,
sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban),
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, néhány import ital, tea,
kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Bizonyos
import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok, fogyasztás a vitamin bárban, a frissen facsart gyümölcslevek, valamint az
a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében
állnak rendelkezésre.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, táncórák, asztalitenisz,
strandröplabda, kosárlabda, teniszpálya, fitneszterem, animációs programok és esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: biliárd, bowling, teniszpálya világítás,
tenisz oktatás.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, gzfürdő, szauna. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
masszázs, peeling, SPA központ.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, mini diszkó, gyermekmedence várja. Térítés ellenében
gyermekfelügyelet igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Wind of Lara Hotel & Spa HHHHH
Antalya | Lara
• young/family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

Az új építésű, jó minőségű
szállodát azon utasainknak
ajánljuk, akik a reptérhez
közeli szállást keresnek, és
nem bánják, hogy a hotel
távolabb helyezkedik el a
tengerparttól.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 12 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 19 km-re Antalya belvárosától, kb. 750 m-re a saját, homokos tengerpartjától, ahova a szálloda bizonyos időközönként
shuttle járatot indít térítésmentesen.

hetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyozó/kád, WC, hajszárító található. A standard
szobák alapterülete kb. 26 m2. A családi lakosztályok alapterülete kb. 52 m2, két hálószobásak,
felszereltségük azonos a standard szobákéval.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2016-ban megnyílt
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, olasz, halas -előfoglalás szükséges),
bárok (lobby, medence, tengerparti, diszkó bár)
és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák.
A napágyak, napernyők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség
a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében
autóbérlés, fodrászat, orvosi ellátás, mosoda, üzletek.

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,
délután snackek, tea, kávé, sütemény, éjjeli snack.
Tartózkodás alatt egy alkalommal lehet étkezni
az egyik a’la carte étteremben, azonban előzetes
foglalás szükséges. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, 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.

SZOBÁK: A szálloda 276 szobával rendelkezik,
a legtöbb szobához erkély tartozik. A szállodában
standard és családi lakosztályok foglalhatóak. A
standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban), telefon,
televízió, széf (térítésmentesen), minibár, tea- és
kávékészítési lehetőség, wireless internetezési le-

ben vehetőek igénybe: biliárd, számítógépes játékok, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentesen igénybe vehető
szolgáltatások: gőzfürdő, törökfürdő, szauna, belső medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér, várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: táncórák, jóga, step aerobik, asztalitenisz, strandröplabda, vízi labda, vízi gimnasztika,
fitneszterem, darts, mozi, animációs programok
és esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellené-

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Concorde Deluxe Resort HHHHH
Antalya | Lara
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 10 km-re található Antalya repülőterétől, Lara településen, kb. 16 km-re
Antalya belvárosától, közvetlenül a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (olasz, távol-keleti,
tengergyümölcsei, török, barbeque – előfoglalás szükséges), bárok (lobby, bowling, medence,
tengerparti, vitamin, diszkó 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, vízi pipa, orvosi ellátás,
üzletek, mosoda, autóbérlés, konferenciaterem.
Internetkávézó 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 zuhanyozó/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, 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 (előfoglalás szükséges), minifoci (előfoglalás szükséges), kosárlabda, boccia, 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, masszázs, peeling, fodrászat.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér
és minidiszkó várja.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Miracle Resort HHHHH
Antalya | Lara
• young/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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 nyugágyak, 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 balkon 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 24:00-06:00-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. Rácsos kiságy
és etetőszék az étteremben igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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WOW Topkapi Palace HHHHH
Antalya | Lara
• relax/young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• aquapark
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A jellegzetes stílusban épült
szállodát családoknak és
pároknak egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 20 km-re található Antalya repülőterétől, Antalya központjától kb. 17
km-re, Kundu településen, közvetlenül a homokos
tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (török, hal, grill, olasz,
nemzetközi, japán, mexikói – előfoglalás szükséges) bárok (tengerparti, medence, vitamin, diszkó
bár stb.) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri és gyermek medence, aquapark.
A napernyők, nyugágyak és strandtörölközők a
medencénél és a tengerparton térítésmentesen
vehetőek igénybe. A szórakozásról animációs és
sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében orvosi ellátás, konferenciatermek, szobaszerviz, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda összesen 908 szobával
rendelkezik, melyek 4-6 emeletes épületekben
helyezkednek el. Standard, családi dublex és „corner” típusú szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott
időszakokban), telefon, televízió, minibár (naponta
töltve térítésmentesen), széf (térítésmentesen),
kávé- és teakészítési lehetőség, wireless inter-

netezési lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyozó, WC, hajszárító található. A
standard szobák alapterülete kb. 22 m2. A családi
dublex szobákban 2 szint van, ajtóval elválasztva,
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval, alapterületük kb. 34 m2. A „corner” szobák
nem rendelkeznek erkéllyel, alapterületük kb. 26
m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: strandröplabda, aerobik, fitneszterem,
darts, boccia, squash, minifoci, biliárd, asztalitenisz, teniszpálya, tenisz felszerelés, vízilabda,
animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: bowling,
teniszoktatás, pályavilágítás, vízi sportok a tengerparton.

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,
délutáni snackek, kávé, tea és sütemények, fagylalt (meghatározott időszakban), éjjeli snack.
A török és hal a’la carte éttermekben tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet
étkezni, azonban előfoglalás szükséges. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és
alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen
fogyaszthatóak. Bizonyos import alkoholos és
alkoholmentes italok, prémium italok, a frissen
facsart gyümölcslevek, az a’ la carte éttermek
szolgáltatásai térítés ellenében vehetőek igénybe.

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 miniklub, gyermekmedence, minidiszkó, gyermekmenü várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

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

Antalya | Törökország

WOW Kremlin Palace HHHHH
Antalya | Lara
• young/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• aquapark
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

Az extravagáns szállodát
elsősorban családok figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 20 km-re található Antalya repülőterétől, Antalya központjától kb. 17
km-re, Kundu településen. A szálloda közvetlenül
a homokos tengerparton található.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A nagy területen fekvő
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek
(török, hal, grill, japán, olasz, mexikói, nemzetközi – előfoglalás szükséges), bárok (tengerparti,
vitamin, diszkó bár stb.) várják a vendégeket. A
kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence,
aquapark. A napernyők, nyugágyak és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen vehetőek igénybe. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
Internet kávézó és wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás, üzletek, autóbérlés, mosoda,
konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda összesen 874 szobával
rendelkezik, melyek egy főépületben és több 4-6
emeletes épületben helyezkednek el. A legtöbb
szobához erkély tartozik. Standard és dublex
családi szobák foglalhatóak. A standard szobák
felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban), telefon, televízió, minibár,

széf, wireless internetezési lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyozó, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb.
23 m2. A duplex szobák 2 szintesek, ajtóval elválasztottak, alapterületük kb. 40 m2, további felszereltségük megegyezik a standard 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,
délutáni snackek, kávé, tea és sütemények, fagylalt (meghatározott időszakokban), éjjeli snack. A
török és hal a’la carte éttermekben tartózkodás
alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni, azonban előfoglalás szükséges. A bárokban és
a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatóak. Bizonyos import és prémium alkoholos és
alkoholmentes italok, frissen facsart gyümölcslevek, valamint az a’ la carte éttermek térítés ellenében vehetőek igénybe.

szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: luna
park, teniszoktatás, búvárkodás, motorizált vízi
sportok, pályavilágítás, bowling, vitorlázási lehetőség (engedély szükséges).
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 miniklub, minidiszkó, gyermekmedence, gyermekmenü várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, squash, boccia, vízi
labda, vízi aerobik, strandröplabda, íjászat, darts,
animációs programok, esti show műsorok. Egyes

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

Aska Lara Resort & Spa HHHHH
Antalya | Lara
• relax/young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 12 km-re található Antalya repülőterétől, Lara központjától kb. 6 km-re ,
kb. 500 m-re a saját, homokos-kavicsos tengerpartjától, ahova a szálloda bizonyos időközönként
shuttle járatot indít térítésmentesen.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (olasz, távol-keleti,
halas, török– előfoglalás szükséges), bárok (lobby, panoráma, tengerparti, vitamin, diszkó 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. Wireless
internetezési lehetőség a szálloda területén térítésmentesen. Térítés ellenében szobaszerviz, internet kávézó, wellness szolgáltatások, fodrászat,
orvosi ellátás, üzletek, mosoda, autóbérlés, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodának 545 szobája van. A legtöbb szobához erkély tartozik. Standard szobák
foglalhatók, melyek tájra vagy medencére nézőek. A standard szobák felszereltsége: központi
légkondicionáló (meghatározott időszakokban

működik), televízió, telefon, széf (térítésmentesen), minibár (víz, üdítők és sör naponta töltve
térítésmentesen), tea és kávé készítési lehetőség,
wireless internet hozzáférés (térítésmentesen). A
fürdőszobában zuhanyozó WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb.18-24 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,
délutáni snackek, délutáni kávé, tea és sütemény,
éjjeli snack. 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 étterem szolgáltatásai, a frissen facsart gyümölcslevek, térítés ellenében állnak

biliárd, tenisz felszerelés, tenisz oktatás.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ, masszázs, peeling, jakuzzi, fodrászat.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: kosárlabda, strandröplabda, aerobik,
teniszpálya, teniszpálya viláagítás, asztalitenisz,
fitneszterem, minifoci (előfoglalás szükséges),
animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetők igénybe: bowling,

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

Antalya | Törökország

Adalya Elite Lara HHHHH
Antalya | Lara
• relax/young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 10 km-re található Antalya repülőterétől, Antalya központjától kb. 15
km-re, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (olasz, távol-keleti,
halas, mexikói, török– előfoglalás szükséges),
bárok (lobby, medence, tengerparti, pier) várják 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. Wireless internetezési
lehetőség a szálloda területén térítésmentesen.
Térítés ellenében szobaszerviz, wellness szolgáltatások, fodrászat, orvosi ellátás, üzletek, mosoda, autóbérlés, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodának 525 szobája van. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák
felszereltsége: légkondicionáló, televízió, telefon,
széf (térítésmentesen), minibár (víz, üdítők és sör
naponta töltve térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség, wireless internet hozzáférés
(térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyozó/

kád, WC, hajszárító található.

peeling, fodrászat.

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,
délutáni snackek, délutáni kávé, tea és sütemény,
éjjeli snack. 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 étterem szolgáltatásai, a frissen facsart gyümölcslevek, térítés ellenében állnak rendelkezésre.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, vízi csúszdák, várja. Térítés ellenében
gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS:
Térítésmentes
szolgáltatások: strandröplabda, aerobik, darts,
asztalitenisz, fitneszterem, boccia, animációs
programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők 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 masszázs,

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

Maxx Royal Kemer Resort HHHHH
Kemer
• prestige •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• aquapark
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A nagy területen fekvő
luxusszállodát elsősorban a
prémium kategóriát kedvelő
vendégeknek ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 60 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 6 km-re Kemer központjától,
közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton. A
szálloda két tengerparti résszel is rendelkezik, az
egyiken gyermek tengerparti rész is kialakításra
került.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014 júliusában megnyílt szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (török, olasz, hal, steak, ázsiai, mexikói
– előfoglalás szükséges), bárok (lobby, medence,
tengerparti, detox, snack bár stb.) várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, 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
wellness szolgáltatások, konferencia terem, orvosi ellátás, szobaszerviz, fodrászat, mosoda, autó
bérlés, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 291 szobával rendelkezik,
melyek a főépületben, melléképületekben és villaépületekben helyezkednek el. A legtöbb szobához
erkély vagy terasz tartozik. Tengerre és tájra néző

lakosztályok foglalhatóak. A lakosztályok a főépületben helyezkednek el, alapterületük kb. 100
m2, felszereltségük: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítésmentesen), maxibár (ásványvíz, üdítő, sör, sós snack,
édességek), wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség.
A fürdőszobában zuhanyozó és jakuzzi, WC, hajszárító, köntös és papucs található. A „Royal Residence” lagúna lakosztályok a melléképületekben
találhatók, alapterületük 185 m2, egy nappalival
és két hálószobával és két fürdőszobával rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a
lakosztályokéval.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben, késői reggeli, délután
snackek, délutáni tea, kávé és sütemény, fagylalt
(meghatározott időszakban), éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi, valamint az import alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé,
energiaitalok térítésmentesen fogyaszthatók. A
prémium kategóriájú italok, pezsgő, válogatott
borok, fogyasztás bizonyos a’la carte éttermekben térítés ellenében állnak rendelkezésre.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatások
térítésmentesen állnak a vendégek rendelkezésére: táncórák, strandröplabda, kosárlabda, boccia,
aerobik, darts, vízi aerobik, asztalitenisz, zumba,
akrobatikus műsorestek, animációs programok
és esti show műsorok, szörf (engedély szükséges). Néhány szolgáltatáshoz előzetes foglalás
szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: búvároktatás, katamarán (engedély
szükséges), motorizált vízi sportok.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, gőzfürdő, tepidárium, jakuzzi, sókamra, szauna, bio szauna. Térítés ellenében
a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint különböző
arc- és testkezelések, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket mozi, gyermek
animácós programok, számítógépes játékok,
gyermekmenü, trambulin, gyermekmedencék,
minidiszkó, vízi csúszdák, belső gyermekmedence várja. Gyermekfelügyelet bizonyos időszakban
térítésmentesen igényelhető.

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

Kemer | Törökország

Rxius Premium Tekirova HHHHH
Kemer | Tekirova
• prestige •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• aquapark
• ultra all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

Jó minőségű szálloda, szép
környezetben, melyet sokszínű szolgáltatásai miatt
elsősorban családoknak
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 73 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 17 km-re Kemer központjától, Tekirova központjához közel, közvetlenül a
kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (olasz, amerikai,
nemzetközi, török, hal, távol-keleti étterem – előfoglalás szükséges), bárok (lobby, diszkó, lounge, miniklub, tengerparti bár stb.) és diszkó várja
a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedence, aquapark. A napágyak, napernyők, matracok és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak
rendelkezésre. A szórakozásról animációs és
sport programok gondoskodnak. A hotel területén
wireless internetezési lehetőség térítésmentesen.
Térítés ellenében autóbérlés, üzletek, konferenciaterem, orvosi ellátás, mosoda, szobaszerviz.
SZOBÁK: A szálloda 770 szobával rendelkezik,
amelyek több épületben helyezkednek el. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák
felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban), telefon, televízió, széf,
minibár (ásványvíz, üdítők, sör naponta töltve térítésmentesen), wireless internetezési lehetőség

(térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyozó, WC, hajszárító, köntös, papucs található. A standard szobák
alapterülete az 26 m2. A deluxe szobák alapterülete kb. 32 m2, felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval. A családi kerti lakosztályok
kétszintes épületekben helyezkednek el, két légterűek és ajtóval elválasztottak, 2 fürdőszobával
rendelkeznek, felszereltségük azonos a standard
szobákéval, alapterületük kb. 46 m2.
ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 00:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben, délután snackek, délutáni
tea, kávé és sütemény, fagylalt (meghatározott
időszakokban), éjjeli snack. Tartózkodás alatt térítésmentesen lehet étkezni bizonyos a’la carte
éttermekben, azonban előfoglalás szükséges. A
bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos
és alkoholmentes italok, néhány import ital, tea,
kávé térítésmentesen fogyaszthatóak. Bizonyos
import italok, prémium kategóriájú italok, pezsgő,
válogatott borok, étkezés a halas, a nemzetközi és
az amerikai a’la carte étteremben térítés ellenében állnak rendelkezésre.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: jóga, vízi aerobik, asztalitenisz, darts,
pilates, boccia, fitneszterem, aerobik, kangoo
jump, strandröplabda, kosárlabda, biliárd, foci,
animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: bowling,
számítógépes játékok, búvárkodás, vízi sportok a
tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, törökfürdő, szauna, gőzfürdő. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak
különböző wellness és szépség szolgáltatások,
mint SPA központ, szépség központ, masszázs,
peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, gyermekmedence, gyermek aqua park,
játszótér, kalandpark,minimozi, gyermekmenü,
külön tengerparti rész és különböző foglalkozások várják. Gyermekfelügyelet térítés ellenében
igényelhető.

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

Queens Park Le Jardin HHHHH
Kemer
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• ultra all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát fiataloknak, pároknak egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 60 km-re található Antalya repülőterétől, kb. 7 km-re Kemer központjától, közvetlenül a kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (olasz, török, kínai
– előfoglalás szükséges), bárok (lobby, medence, tengerparti, diszkó bár stb.) és diszkó várja
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. Térítés ellenében mosoda,
wellness szolgáltatások, orvosi ellátás, üzletek,
konferenciaterem, autó bérlés.
SZOBÁK: A szálloda összesen 308 szobával rendelkezik. Standard és családi szobák foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: központi légkondicionáló, televízió, telefon, széf, minibár (naponta töltve
térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/
kád, WC, hajszárító található. A standard szobák
alapterülete kb. 18 m2. A családi szobák alapterülete kb. 45 m2, két szobából állnak, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval.

ELLÁTÁS: Utra all inclusive ellátás, mely 07:0024:00 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, fagylalt (meghatározott időszakokban), éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél
a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, néhány
import ital, valamint tea, 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.

ness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ, masszázs, peeling.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, strandröplabda, teniszpályák, asztalitenisz, boccia, aerobik, animációs
programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, teniszpálya világítás, tenisz felszerelés, vízi sportok a
tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző well-

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

Kemer | Törökország

Club SaLIMA HV1
Kemer | Göynük
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban
fiataloknak és családos
utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HV1

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 45 km-re található Antalya repülőterétől, Kemer városától kb. 13 km-re,
közvetlenül a kavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, bárok (lobby bár, medence bár, tengerparti bár), diszkó várja a vendégeket. A kertben
szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi
csúszdák. A napágyak, napernyők, matracok és
strandtörölközők térítésmentesen állnak rendelkezésre a medencénél és a tengerparton. A
szórakozásról animációs és sportprogramok
gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség
a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében:
orvosi ellátás, fodrászat, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 411 szobával rendelkezik,
a legtöbb szobához erkély tartozik. Standard és
családi szobák foglalhatóak. A standard szobák
felszereltsége: légkondicionáló, televízió, széf
(térítésmentesen), telefon, minibár (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyozó/kád, WC, hajszárító. A családi szobák egy hálószobával és egy
emeletes ágyas gyerek szobával rendelkeznek
(ajtó nélküliek), 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
és sütemény (meghatározott időszakban). A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és
alkoholmentes italok, valamint a frissen facsart
narancslé (reggeli alatt) térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok, a frissen
facsart gyümölcslevek, fogyasztás a diszkóban,
illetve az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés
ellenében állnak rendelkezésre.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, vízi csúszda, játszótér várja. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, darts, íjászat, animációs
programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszpálya
világítás, tenisz felszerelés, vízi sportok a tengerparton, búvárközpont.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében
vehetőek igénybe, mint masszázs, peeling.

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

Dalaman | Törökország

Club Hotel Letoonia HHHHH
Fethiye
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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
szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. A lobbyban wireless internetezési
lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, fodrászat, üzletek, konferenciaterem, pénzváltási lehetőség.
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 hotel szobák felszereltsége: központilag szabályozott légkondicionáló (meghatározott időszakban

működik), telefon, televízió, széf, minibár (érkezéskor vízzel és üdítővel feltöltve), tea- és kávékészítési lehetőség.. A fürdőszobában zuhanyzó,
WC, hajszárító található. A standard hotel szobák
alapterülete kb. 18-22 m2. A bungaló szobák
alapterülete kb. 20 m2, egyénileg szabályozható
légkondicionálóval rendelkeznek, erkély nélküliek
vagy francia erkéllyel rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.

minifoci, kosárlabda, teniszpálya, teniszütő, biliárd, strandröplabda, fitneszterem, yoga, 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.

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,
kései 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.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, gőzfürdő, törökfürdő, szauna, jakuzzi.
Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, SPA központ, mint masszázs, peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
gyermekmenü, miniklub, minidiszkó várja. Térítés
ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts, boccia, minigolf, asztalitenisz,

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

Liberty Hotels Lykia HV1
Ölüdeniz
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HV1

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 70 km-re található Dalaman repülőterétől, Ölüdeniz központjától kb. 3
km-re, közvetlenül a homokos/aprókavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014-ben felújított
szállodában központi étterem, snack étterem, a’la
carte éttermek – (ázsiai, mediterrán, török - előfoglalás 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, pénzváltási lehetőség.
SZOBÁK: A szálloda 645 szobával rendelkezik.
Standard, standard large és családi szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik.
A standard szobák felszereltsége: központilag
szabályozható légkondicionáló (meghatározott
időszakokban működik), telefon, televízió, széf,

minibár (üdítővel és sörrel naponta töltve).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: 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 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. Az egyéb import alkoholos és
alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok,
a frissen facsart gyümölcslevek, valamint az a’la
carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.

vízi 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,
falmászás, golf.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: törökfürdő, szauna, jakuzzi. 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.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, yoga, strandröplabda,
teniszpálya, íjászat, kosárlabda, darts, aerobik,

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

Dalaman | Törökország

Sentido Lykia Resort & Spa HHHHH
Ölüdeniz
• prestige •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 70 km-re található Dalaman repülőterétől, Ölüdeniz központjától kb. 3
km-re, közvetlenül a homokos/kavicsos 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, snack bár, diszkó bár) várja a
vendégeket. A kertben szabadtéri medencék. A
napernyők, nyugágyak, 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,
internetsarok, orvosi ellátás, mosoda, fodrászat,
üzletek, pénzváltás.
SZOBÁK: A szálloda 269 szobával rendelkezik.
Standard szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: központilag szabályozható légkondicionáló
(meghatározott időszakokban működik), telefon,
televízió, széf, minibár (üdítő és sör naponta töltve), tea- és kávékészítési lehetőség. A fürdőszo-

bában zuhanyozó, WC, hajszárító, köntös, papucs
található. A standard szobák alapterülete kb. 36
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, délután snackek, délutáni tea, kávé,
sütemény, éjjeli snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok
térítésmentesen fogyaszthatók. Az egyéb import
alkoholos és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok, a frissen facsart gyümölcslevek, valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés
ellenében állnak rendelkezésre.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő szauna. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, SPA központ,
mint masszázs, peeling, szépségszalon.

A szállodapolitika alapján a hotel csak 16 éven
felüli vendéget fogad.
Egyes szolgáltatások a Liberty Hotels Lykia területén vehetőek igénybe.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts, íjászat, asztalitenisz, kosárlabda, strandröplabda, fitneszterem, aerobik, vízilabda, animációs programok és esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
vízi sportok a tengerparton, minigolf, teniszpálya,
golf, búvárközpont.

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

Green Nature Diamond HHHHH
Marmaris
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban családoknak, pihenni vágyóknak
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található Dalaman repülőterétől, Marmaris központjától kb. 2
km-re, közvetlenül a homokos 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). A kertben
szabadtéri medence, gyermekmedence. A napernyők, napágyak, matracok a medencénél és a
tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre, strandtörölközőt letét ellenében biztosít
a szálloda. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. A lobbyban wireless
internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés
ellenében orvosi ellátás, mosoda, fodrászat, üzletek, szobaszerviz, autóbérlés, pénzváltó, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 639 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: központilag szabályozható légkondicionáló (meghatározott időszakokban
működik), telefon, televízió, széf, minibár (üdítővel
és vízzel naponta töltve). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A standard

szobák alapterülete kb. 28-32 m2. A családi szobák két hálószobásak, ajtóval elválasztottak, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
Alapterületük kb. 64 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, amennyiben a tartózkodás meghaladja a 7 éjszakát, 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 24 óra után, fogyasztás az English
Pub-ban, fogyasztás az Il Volo bárban, valamint
az a’la carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.

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, szauna. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, SPA központ,
mint masszázs, gőzfürdő, peeling, szépségszalon,
jakuzzi.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
minidiszkó, miniklub, játszótér, vacsoránál gyermekmenü várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, vízi aerobik, darts, boccia,

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

Alanya | Törökország

Grand Yazici Club Marmaris Palace HHHHH
Marmaris
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• vízi park

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található Dalaman repülőterétől, Icmeler központjától kb. 2
km-re, Marmaris központjától kb. 6 km-re, a homokos-aprókavicsos tengerparton fekszik, melytől csak egy sétány választja el. A tengerparthoz
stég is tartozik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014-ben felújított
szállodában központi étterem, a’la carte éttermek
– (halas, olasz, török - előfoglalás 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 strandtörölköző a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
Térítés ellenében orvosi ellátás, mosoda, fodrászat, üzletek, konferenciaterem, pénzváltási lehetőség, autóbérlés.
SZOBÁK: A szálloda 459 szobával rendelkezik,
melyek fő- és bungaló épületekben helyezkednek
el. A legtöbb szobához erkély tartozik. A főépületi standard szobák felszereltsége: központilag
szabályozható 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 07:00-00:30
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, kései 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.

terem, kenu, vízi bicikli, animációs programok
és esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszpálya, biliárd, jégkorcsolya pálya, teniszpálya világítás, vízi sportok a
tengerparton, búvárközpont.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, SPA központ,
mint masszázs, peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, vízipark várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető. A szállodapolitika
alapján a hotel csak 16 éven felüli vendégeket fogad! Egyes szolgáltatások a Liberty Hotels Lykia
területén vehetőek igénybe.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts, boccia, minigolf, asztalitenisz,
minifoci, kosárlabda, strandröplabda, fitnesz-

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

Golden Rock Beach HHHHH
Dalaman
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található Dalaman repülőterétől, Marmaris központjától kb.
3 km-re, a homokos-aprókavicsos tengerparton
fekszik, amelytől egy sétány választja el.

ködik), telefon, televízió, széf (térítés ellenében),
minibár (naponta ásványvízzel feltöltve). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A
standard szobák alapterülete kb. 25 m2.

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 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, orvosi ellátás,
mosoda, fodrászat, üzletek, konferenciaterem,
pénzváltó, szobaszerviz.

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, kései 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.

SZOBÁK: A szálloda 225 szobával rendelkezik,
melyek egy hatemeletes épületekben helyezkednek el. Standard szobák foglalhatóak, melyek
kertre, oldalról tengerre vagy tengerre néznek.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: központilag szabályozott
légkondicionáló (meghatározott időszakban mű-

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, SPA központ,
mint masszázs, peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszda, miniklub, játékszoba várja. Térítés
ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

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, asztalifoci, vízi sportok
a tengerparton.

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

Alanya | Törökország

Grand Yazici Mares HHHHH
Marmaris
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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
- előfoglalás 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: központilag szabályozható légkondicionáló
(meghatározott időszakokban működik), telefon,

televízió, széf, minibár (víz térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyozó, WC, hajszárító található.
A standard szobák alapterülete kb. 26-32 m2. A
club szobák 2-3 emeletes villaépületekben találhatóak, alapterületük kb. 26-30 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A deluxe
szobák a főépületben találhatóak, tengerre nézőek, alapterületük és felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval. A családi club 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, kései 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, SPA központ,
mint masszázs, peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
mini diszkó, vízi csúszdák, miniklub, játszótér várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

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

Grand Yazici Club Turban HHHH
Marmaris
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található Dalaman repülőterétől, Icmeler központjától kb. 2
km-re, Marmaris központjától kb. 6 km-re, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton
fekszik, melyhez stég is tartozik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 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). 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 helyezkednek el.
Standard, superior és családi szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: központilag szabályozott
légkondicionáló (meghatározott időszakokban

működik), telefon, televízió, széf, minibár (víz, üdítő, sör naponta töltve), tea- és kávékészítési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete
kb. 24 m2. A superior szobák egy hálószobával és
egy nappali résszel rendelkeznek, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval, alapterületük
kb. 38 m2. A családi szobák két szobával rendelkeznek, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval, alapterületük kb. 42 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, napközben snackek, délutáni tea,
kávé, sütemény, gözleme, fagylalt (meghatározott
időszakban), éjjeli snack. Az ázsiai és a kebab a’la
carte éttermekben térítésmentesen lehet étkezni,
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,
minigolf, animációs programok és esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: biliárd, 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, SPA
központ, mint masszázs, peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszdák, miniklub, játszótér várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

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

Dalaman | Törökország

Mirage World Hotel HHHH
Icmeler
• young/family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban
családoknak, fiataloknak
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található Dalaman repülőterétől, Icmeler központjához közel,
Marmaris központjától kb. 7 km-re, kb. 200 méterre fekszik a homokos-aprókavicsos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2001-ben megnyílt
és 2014-ben felújított szállodában központi étterem, bárok (étterem bár, Mirage bár, Terrace bár,
medence bár). 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 standard szobák alapterülete kb. 18 m2. A családi szobák egy nappaliból és egy hálószobából

állnak, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval, alapterületük kb. 33 m2. 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.

szépség szolgáltatások, mint szépségszalon,
masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, játszótér, vízi csúszda várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

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

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

Pasa Beach Hotel HHHH
Marmaris
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• csúszda

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban családoknak, pihenni vágyóknak
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 90 km-re található Dalaman repülőterétől, Marmaris központjától kb. 3
km-re, közvetlenül a tengerparton fekszik. A szálloda közelében vásárlási, szórakozási lehetőségek vannak.
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). A kertben
szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi
csúszda. A napernyők, nyugágyak, 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 felszerelt-

sége: 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.

tatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, vízi
sportok a tengerparton.

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.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszda várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, törökfürdő, szauna. Térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, SPA központ,
mint masszázs, peeling.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, vízi aerobik, darts, asztalitenisz, fitneszterem, soft animációs programok és
alkalmanként esti show műsorok. Egyes szolgál-

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

Dalaman | Törökország

Kaya Maris Hotel HHHH
Marmaris
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban fiataloknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
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, asztali foci, 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.

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

Általános információk | egyiptom

EGYIPTOM – a világ egyik legősibb civilizációja. Egyedülálló és impozáns építmények, lenyűgöző műalkotások, páratlan történe
lem, természet, kultúra és káprázatos vallások hazája. Az egész világ által csodált összehasonlíthatatlan kulturális és történelmi
értékek mellett ez az ország színes és szemet gyönyörködtető tájakat és a pihenés számos formáját kínálja: múzeumok és
ókori szentélyek, az iszlám és a kopt keresztény kultúra emlékei, színes arab bazárok és vörös-tengeri búvárkodás várja az ide
látogatókat. A Piramisok, a Szfinx, a Nílus-völgye, Alexandria, Luxor és Asszuán csak töredékei az egyiptomi csodának. Egyip
tomot jól szervezett szállodaipar jellemzi: a városnézést előnyben részesítő turistáknak szánt egyszerű bázisszállóktól egészen
a legigényesebb vendégek kívánságait kielégítő luxuskomplexumokig, minden ízlés megtalálja a számára legmegfelelőbbet. A
Vörös-tenger egyedülálló víz alatti élővilágával, világhírű korallzátonyaival és szikrázó strandjaival mindenkit csábít.

EGYIPTOM
KAIRO

SHARM EL SHEIKH
HURGHADA

MARSA ALAM
LUXOR

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 (2016. december) érvényes árfolyam: 1
EGP = kb. 16,5 HUF. A font váltópénze a piaszter,
rövidítése PT. 1 LE = 100 PT.
ÉGHAJLAT, JELLEMZŐ KLÍMA: A Nílus deltáján kívül egészen Abu Simbelig szubtrópusi 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: A javasolt oltásokkal kapcsolatban tájékozódjanak a Nemzetközi Oltóközpont weboldalán (www.oltokozpont.hu).
BEUTAZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK MA
GYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ UTASAINK RÉSZÉRE:
Egyiptomba csak érvényes útlevéllel és vízummal lehet belépni. Az útlevélnek a hazautazás
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 2016. decemberében
www.sunfun.hu

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 hívható, munkaidőn kívül):
0036 70 329 5102

Egyiptomi Nagykövetség
Magyarországon:

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

Magyar Nagykövetség
egyiptomban

29. Mohamed Mazhar Str. Zamalek,
Cairo
Tel: (0020-2) 2735 8659,
Fax: (0020-2) 2735 8648
E-mail: mission.cai@kum.hu
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Egyiptom | Hurghada

Steigenberger Al Dau Beach HHHHH
Hurghada
• prestige •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát az igazi luxust
kedvelő vendégeink figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 6 km-re található Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb. 8
km-re, közvetlenül a kb. 400 m hosszú, homokos
tengerparton fekszik. 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 és tengervizes medencék,
jakuzzi, gyermekmedence található. 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 388 szobával ren-

delkezik. A legtöbb szobához erkély vagy terasz
tartozik. A deluxe szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, minibár (az all inclusive vendégek részére
térítésmentesen), wireless internetezési lehetőség (térítés ellenében), széf (térítésmenetesen),
tea- és kávékészítési lehetőség. 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. Az elite szobák alapterülete kb. 50 m2,
felszereltségük megegyezik a deluxe szobákéval.
Az elite szobákban a minibárt naponta töltik vízzel
és üdítővel, a szobában ingyenes internet elérhetőség van.
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 szolgálta-

tásai, 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.

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

Hurghada | Egyiptom

Steigenberger Aqua Magic Resort HHHHH
Hurghada
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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 (olasz – 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. Shuttle busz
Hurghada központjába térítésmentesen, előzetes
foglalás szükséges. Térítés ellenében: wellness
szolgáltatások, vízipipa, mosoda, szobaszerviz,
konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 725 szobával rendelkezik,
standard, superior, deluxe, családi suite és junior
családi suite-ok foglalhatóak. A standard szobák
felszereltsége: francia erkély, egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, minibár (üdítővel naponta töltve), telefon, széf (térítésmentesen), wireless internetezési lehetőség (térítés
ellenében), tea- és kávékészítési lehetőség. A
fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 24 m2.

A superior szobák alapterülete kb. 34 m2, felszereltségük 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 szobák alapterülete kb. 55 m2, két szobával rendelkeznek, felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval. A junior családi suite-ok
alapterülete kb. 64 m2, egy hálószobával és egy
nappalival rendelkeznek, a pótágy szófa ágy, 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 egy alkalommal
térítésmentesen lehet étkezni az 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.

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

Sentido Mamlouk Palace HHHHH
Hurghada
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• korallok

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 15 km-re található Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb.
20 km-re, közvetlenül a homokos tengerparton
fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (ázsiai, mexikói, grill –
előzetes foglalás szükséges), bárok (medence bár,
tengerparti bár, lobby bár, „Victoria Pub”, „Pergola
Bár”) 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, pénzváltási
lehetőség, csomagmegőrző.
SZOBÁK: Az egy főépületből és több melléképületből álló szálloda összesen 530 szobával rendelkezik. A szobák kertre vagy medencére 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). A fürdőszobában kád/
zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard
szobák alapterülete kb. 41 m2. A családi szobák
alapterülete kb. 52 m2, nappalival és hálószobával
rendelkeznek, felszereltségük megegyezik a standard 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, 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.

ramok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: szörf, teniszfelszerelés,
teniszpálya világítás, búvárközpont, vízi sportok a
tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint belső medence, mas�százs, szauna, jakuzzi, gőzfürdő, törökfürdő,
szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub és gyermekmedence várja. A szállodában térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy a
szállodapolitika alapján a vendégeink a szomszédos Sunrise Select Garden Beach 5* szállodában is elhelyezésre kerülhetnek.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: íjászat, strandröplabda, teniszpálya,
amfiteátrum, boccia, asztalitenisz, fitneszterem,
vízilabda, biliárd, darts, animációs- és sport prog-

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

Hurghada | Egyiptom

Sunrise Select Garden Beach HHHHH
Hurghada
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• korallok

VÉLEMÉNYÜNK:

A besorolásának megfelelő
szállodát minden olyan
kedves utasunk figyelmébe ajánljuk, akik egy igazi
pihentető nyaralást szeretnének eltölteni.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 15 km-re található Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb.
20 km-re, közvetlenül a homokos tengerparton
fekszik.

szobák alapterülete kb. 45 m2. A családi szobák
két hálószobásak, két fürdőszobával rendelkeznek, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval, alapterületük kb. 75 m2.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (keleti, olasz – előzetes foglalás szükséges), bárok (medence bár,
tengerparti bár, lobby bár, „Billiárd bár”, „Victoria
Pub”) 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, szobaszerviz.

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, 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, azonban előzetes foglalás
szükséges. Az import alkoholos és alkoholmentes
italok, frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás
a lobby bárban 24:00 óra után, fogyasztás a diszkó bárban 24:00 óra után térítés ellenében állnak
rendelkezésre.

SZOBÁK: Az egy főépületből és több melléképületből álló szálloda összesen 480 szobával rendelkezik, a legtöbb szobához erkély vagy terasz
tartozik. A standard szobák felszereltsége: központilag szabályozott légkondicionáló (meghatározott időszakban működik), telefon, televízió, széf
(térítésmentesen), minibár. A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A standard

pálya világítás, biliárd, szörf, búvárközpont, vízi
sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, szauna, jakuzzi, gőzfürdő, belső medence, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence és játszótér várja.
A szállodapolitika alapján utasaink a Sentido
Mamlouk szállodában is elhelyezésre kerülhetnek.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: strandröplabda, aerobik, vízi aerobik,
teniszpálya, asztalitenisz, fitneszterem, íjászat,
animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: tenisz-

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

Jaz Aquamarine Resort HHHHH
Hurghada
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• aquapark
• korallok

VÉLEMÉNYÜNK:

A magas kategóriájú
szállodát családoknak és
pihenni vágyóknak egyaránt
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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 szállodában központi
éttermek, a’la carte éttermek (ázsiai, olasz, hal, keleti – előzetes foglalás szükséges) bárok, (lobby
bár, medence bár, snack bár, tengerparti bár, diszkó 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 meghatározott
adatforgalomig térítésmentes. Térítés ellenében
szobaszerviz, mosoda, szépségszalon, orvosi ellátás, üzletek, shuttle busz 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), tea- és kávékészítési lehetőség, 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, vízipipa, valamint az a’la carte

éttermek szolgáltatásai, fogyasztás éjfél után a
diszkó bárban térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, fitneszterem, vízilabda,
vízi aerobik, 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 szolgáltatások: 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.

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

Hurghada | Egyiptom

Mövenpick Resort Hurghada HHHHH
Hurghada
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• félpanzió
• közvetlen part

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát jó elhelyezkedése és változatos szolgáltatásai miatt minden kedves
utasunk figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 8 km-re található Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb.
15 km-re, közvetlenül a homokos tengerparton. A
szálloda partszakaszához egy privát jachtkikötő
tartozik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (olasz, tenger gyümölcsei - előzetes foglalás szükséges), bárok
(lobby bár, medence bár, tengerparti bár) várják
a vendégeket. A kertben szabadtéri medence,
mely a téli szezonban fűthető, gyermekmedence.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. További szolgáltatások térítés ellenében: szobaszerviz, üzletek, mosoda, wellness
szolgáltatások, szépségszalon, shuttle busz a városközpontba, pénzváltási lehetőség, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda összesen 252 szobával
rendelkezik. A standard szobák felszereltsége:
egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon,
televízió, minibár (térítés ellenében), széf, tea- és
kávékészítési lehetőség, internet hozzáférés (térítés ellenében). Erkéllyel vagy francia erkéllyel
rendelkeznek. A fürdőszobában zuhanyzó/kád,
WC és hajszárító található. A standard szobák

alapterülete kb. 48 m2. A superior szobák tengerre néznek, erkéllyel rendelkeznek, alapterületük
és felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A deluxe szobák alapterülete szintén kb.
48 m2, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval. A családi szobák alapterülete kb. 50
m2, egylégterűek, erkély nélküliek, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: A szálloda kétféle ellátással foglalható.
Félpanzió: a szálloda félpanziós ellátása magába
foglalja a reggelit és a vacsorát. Az italok térítés
ellenében fogyaszthatók. 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, délután snackek, fagylalt (meghatározott időszakban). A bárokban és a
főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók. A tömény helyi alkoholos italok, az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart
gyümölcslevek, valamint az a’la carte éttermek
szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.

gáltatások: búvárközpont, szörf, vízibicikli, squash,
teniszpályák, strandröplabda, fitneszterem, animációs programok, vízi sportok, asztalitenisz, biliárd, lovaglás. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint szauna, gőzfürdő, jakuzzi.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, gyermekmedence, játszótér, gyermek animáció, fagylalt várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szol-

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Jasmine Palace Resort HHHHH
Hurghada
• relax/young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• korallok

VÉLEMÉNYÜNK:

A jó minőségű szállodát fiatal és családos utasainknak
egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 18 km-re található Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb. 22
km-re, közvetlenül a homokos-korallos tengerparton fekszik. Fürdőcipő használatát ajánljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte étterem (egyiptomi, olasz,
kínai, indiai, tenger gyümölcsei – előzetes foglalás szükséges), bárok (snack bár, medence bár,
tengerparti bár, lobby bár, diszkó bár) és diszkó
várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, 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, internetezési lehetőség, wireless
internet hozzáférés a lobbyban, szobaszerviz,
konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda összesen 690 szobával
rendelkezik, melyek kertre, tengerre vagy medencére néznek. A legtöbb szobához erkély vagy
terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége:
egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon,
televízió, minibár (egy kis üveg víz naponta bekészítve térítésmentesen), széf (térítésmentesen).

A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC található. A
standard szobák alapterülete kb. 33 m2. A deluxe
szobák alapterülete kb. 40 m2, medencére néznek, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A családi szobák alapterülete kb. 65 m2,
két hálószobával rendelkeznek, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
óra között érhető el és az alábbi szolgáltatásokat
tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli, késői vacsora, délutáni snackek, kávé, tea és
sütemény, fagylalt (meghatározott időszakban). A
bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és
alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen
fogyaszthatók. Tartózkodás alatt egy alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az egyiptomi
a’la carte étteremben, azonban előzetes foglalás
szükséges. Az import alkoholos és alkoholmentes
italok, a frissen facsart gyümölcslevek, vízipipa,
török kávé, fogyasztás a diszkó bárban, valamint
az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.

röplabda, fitneszterem, darts, boccia, animációs
programok, esti show műsorok. Térítés ellenében
igénybevehető szolgáltatások: biliárd, búvárközpont, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ, szauna,
gőzfürdő, masszázs, szépségszalon, fodrászat.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, minimozi várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: vízi aerobik, asztalitenisz, strand-

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

Hurghada | Egyiptom

Marriott Beach Resort Hurghada HHHHH
Hurghada
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió
• közvetlen part

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban
pihenni vágyók figyelmébe
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 7 km-re található Hurghada repülőterétől, kb. 5 km-re található Hurghada belvárosától, közvetlenül a homokos-korallos
tengerparton, melyhez egy kis sziget tartozik. A
szálloda mellett egy kikötő található.

hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 32 m2. Némely standard szoba nem
rendelkezik erkéllyel. A deluxe szobák alapterülete
kb. 42 m2, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte étterem (olasz – előzetes
foglalás szükséges), tengerparti étterem, bárok
(medence bár, tengerparti bár, sziget bár) várják
a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedence. A szórakozásról animációs
programok gondoskodnak. Wireless internetezési
lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében: mosoda, orvosi ellátás, wellness szolgáltatások, szobaszerviz, konferenciaterem, üzletek.

ELLÁTÁS: Félpanzió: a szálloda félpanziós ellátása magába foglalja a reggelit és a vacsorát. Az
italok térítés ellenében fogyaszthatóak.

SZOBÁK: A szálloda összesen 283 szobával rendelkezik, melyek egy hatemeletes épületben találhatóak. Standard tengerre néző szobák és deluxe
szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély
vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló,
televízió, telefon, széf (térítésmentesen), minibár
(térítés ellenében), vezetékes internetezési lehetőség (térítés ellenében), tea- és kávékészítési
lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC,

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, strandröplabda, minifoci, asztalitenisz, darts, animációs programok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
teniszpálya, squash, biliárd, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint szauna, jakuzzi, mas�százs, gőzfürdő.
GYERMEKEKNEK: A gyermekeket gyermekmedence, miniklub, a tengerparton játszótér és
gyermekmenü várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

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

171

172

Egyiptom | Hurghada

Desert Rose Resort HHHHH
Hurghada
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• korallok

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 12 km-re található Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb.
16 km-re, közvetlenül a homokos tengerparton
fekszik.
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 busz Hurghada belvárosába.
SZOBÁK: A szálloda összesen 872 szobával
rendelkezik. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák alapterülete kb.
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 kb. 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.

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.

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.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Hilton Long Beach HHHH
Hurghada
• young/family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• korallok

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
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 animációs és sport programok
gondoskodnak. Térítés ellenében: wireless inter-

netezési lehetőség a lobbyban, wellness szolgáltatások, üzletek, mosoda, orvosi ellátás, shuttle
busz szolgáltatás Hurghada központjába.
SZOBÁK: A szálloda összesen 912 szobával rendelkezik. 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, napközben snackek, 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, fogyasztás a diszkó bárban 23:00 óra után valamint az a’la carte
éttermek szolgáltatásai térítés ellenében állnak
rendelkezésre.
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 a tengerparton.
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.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Grand Plaza Resort HHHH
Hurghada
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
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 bár) és 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,
vízipipa 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 fürdőszo-

bában 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
és a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.

WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások a Grand Plaza Hotelben.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub (a Grand
Plaza Hotelben), gyermekmedence várja. Térítés
ellenében gyermekfelügyelet igényelhető. Rácsos
kiságy igényelhető.

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 a tengerparton, búvárközpont. Bizonyos
szolgáltatások a Grand Plaza Hotelben vehetőek
igénybe.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Grand Plaza Hotel HHHH
Hurghada
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
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. Wireless internetezési lehetőség
a szálloda területén térítés ellenében lehetséges.
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 standard szobák alapterülete kb. 30 m2. A
családi szobák felszereltsége megegyezik a standard szobákéval, alapterületük kb. 51 m2.

vízi sportok a tengerparton, búvárkodás, biliárd,
teniszpálya világítás.

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, fagylalt (meghatározott időszakban), 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.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér,
minidiszkó és gyermekmedence várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint jakuzzi, szauna, gőzfürdő, masszázs.

A Grand Plaza Hotel és Grand Plaza Resort szállodák egyes szolgáltatásai átjárhatóak.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: animációs programok, esti show műsorok, aerobik, vízi aerobik, vízilabda, fitneszterem,
asztalitenisz, teniszpálya, darts, strandröplabda.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe:

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Three Corners Sunny Beach HHHH
Hurghada
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
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 fekszik. 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 (egy a téli szezonban fűthető), gyermekmedence, 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 Hurghada központjába.

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.

SZOBÁK: A szálloda összesen 303 szobával
rendelkezik. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége:
Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Sunrise Holidays Resort HHHHH
Hurghada
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• csak felnőtteknek

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban fiatalok figyelmébe ajánljuk, akik
belvároshoz közeli szállodát
keresnek.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 8 km-re található a
hurghadai repülőtértől, Hurghada belvárosától kb.
500 m-re, közvetlenül a homokos tengerparton
fekszik. A part mentén korallzátony előfordulhat,
fürdőcipő viselését javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’ la carte étterem (mediterrán – előzetes
foglalás szükséges), bárok (lobby bár, medence
bár, tengerparti bár, diszkó bár, „Samba bár”) és
diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri
medence. A nyugágyak, napernyők és strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról
animációs és sportprogramok gondoskodnak.
Térítés ellenében wellness szolgáltatások, üzletek,
mosoda, orvosi ellátás, szépségszalon, internet
kávézó, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 380 szobával rendelkezik, a
legtöbb szobához balkon vagy terasz tartozik. A
standard szobák felszereltsége: légkondicionáló,
telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár
(térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/
kád, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 28 m2. A superior szobák
alapterülete kb. 38 m2, tengerre néznek, felsze-

reltségük megegyezik a standard szobákéval. A
családi szobák alapterülete kb. 41 m2, egy nappalival és egy hálószobával rendelkeznek, francia
erkélyesek, további felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval. A családi lakosztályok alapterülete kb. 63 m2, felszereltségük megegyezik a
családi szobákéval, de tengerre néző erkéllyel és
konyhasarokkal rendelkeznek.
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 kávé, tea és sütemény. A
bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és
alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen
fogyaszthatók. A frissen facsart gyümölcslevek,
az import alkoholos és alkoholmentes italok, fagylalt, az a’ la carte étterem szolgáltatásai, valamint
fogyasztás a diszkó bárban, a Samba bárban és a
kávézóban térítés ellenében állnak rendelkezésre.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: strandröplabda, asztalitenisz, boccia,
aerobik, vízi labda, animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, vízi sportok a tengerparton,
búvárközpont.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint fitneszterem, szauna,
jakuzzi, törökfürdő, masszázs, peeling, gőzfürdő
Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a
szállodapolitika alapján a hotel nem fogad 18 év
alatti vendégeket.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Arabella Azur Hotel HHHH
Hurghada
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• all inclusive
• korallfoltok

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 12 km-re található Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb. 3
km-re, közvetlenül az öblös, homokos tengerparton. A part mentén korallfoltok lehetnek, emiatt
fürdőcipő viselését javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek, bárok (medence bár,
snack bár, lobby bár, tengerparti bár, diszkó bár)
és diszkó várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence található.
A medencénél és a tengerparton a napernyők,
napágyak, strandtörölköző térítésmenetesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és
sport programok gondoskodnak. Széf a recepción térítésmentesen biztosított. Térítés ellenében:
mosoda, pénzautomata, üzletek, orvosi ellátás,
internet kávézó, konferenciaterem.

SZOBÁK: A szálloda 296 szobával rendelkezik,
melyek tengerre, medencére vagy kertre néznek.
Standard szobák foglalhatók. A legtöbb szobához
erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák
felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió,
minibár (2 üveg víz és 3 kis üveg üdítő naponta
térítésmentesen biztosított), tea- és kávékészítési
lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC,
hajszárító található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-02:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délelőtt és délután snackek, fagylalt (meghatározott
időszakokban). A bárokban és a főétkezéseknél
a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és
alkoholmentes italok, frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás az a’la carte éttermekben,fogyasztás a diszkó bárban 02:00 óra után térítés
ellenében biztosított.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, fitneszterem, teniszpálya, squashpálya, animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges illetve térítés ellenében vehetők igénybe: biliárd, teniszpálya világítás, búvárközpont, motorizált vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, szauna, jakuzzi, gőzfürdő, fodrászat, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér, gyermekmenü várja. Rácsos
kiságy igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Palm Beach Resort HHHH
Hurghada
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban
családdal utazóknak és a
kikapcsolódni vágyó utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 12 km-re található Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb. 7
km-re, közvetlenül a fokozatosan mélyülő, homokos-korallos tengerparton fekszik.
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, csúszda. A medencénél és a
tengerparton a napágyak, napernyők és strandtörölközők ingyenesen 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. A szobák 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.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Beach Albatros Resort HHHH
Hurghada
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A nagy területen fekvő szállodát sokszínű szolgáltatásai és a repülőtér közelsége
miatt elsősorban családos
utasaink figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 4 km-re található Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb. 12
km-re, közvetlenül a homokos/sóderes tengerparton fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (ázsiai, olasz, keleti,
mexikói, német – előzetes foglalás szükséges),
bárok (snack bár, biliárd bár, „Mocha bár”, „Cinderella bár”, „Cappuccino bár”, „Jazz bár”, vízipipa
sarok) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri
medencék (téli szezonban némelyik fűtött), gyermekmedence, jacuzzi, 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, orvosi
ügyelet, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda összesen 724 szobával
rendelkezik, melyek fő- és melléképületekben,
valamint bungaló épületekben helyezkednek el.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A standard szobák alapterülete kb. 24 m2, felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió,

minibár (naponta személyenként egy üveg víz térítésmentesen), széf (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található.
A melléképületek kb. 100-350 m-re, a bungalow
épületek kb. 450 m-re fekszenek a főépülettől.
Mozgáskorlátozottak számára speciálisan kialakított szoba igényelhető.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-00:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
korai reggeli, délután snackek, délutáni tea, kávé,
sütemény, fagylalt (meghatározott időpontban),
késői vacsora. 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, frissen facsart
gyümölcslevek, vízipipa sarok, fogyasztás a bárokban 24:00 óra után térítés ellenében vehetők
igénybe.

talitenisz, vízi aerobik, animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: teniszpálya világítás, teniszfelszerelés, vízi sportok a tengerparton, búvárközpont,
lovaglás, biliárd, számítógépes játékok.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ, masszázs,
szauna, törökfürdő, jakuzzi, szépségszalon, fodrászat.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, gyermekcsúszda, játszótér várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék lekérhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: vízilabda, vízi aerobik, aerobik, darts,
boccia, strandröplabda, teniszpálya, minigolf, asz-

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

Hurghada | Egyiptom

Coral Beach Hurghada HHHH
Hurghada
• relax/young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• korallok

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 18 km-re található Hurghada repülőterétől és kb. 25 km-re Hurghada városközpontjától, közvetlenül a homokos-korallos
tengerparton fekszik. A part közelében korallfoltok
előfordulhatnak, így fürdőcipő viselését javasoljuk.

(naponta egy üveg vízzel töltve, térítésmentesen).
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító
található. A standard szobák alapterülete kb. 40
m2.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte étterem (olasz – előzetes foglalás szükséges), 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.

ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-02:00
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 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, a helyi üveges
borok és pezsgők, valamint az a’la carte étterem
szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.

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

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- és szépségszolgáltatások, mint szépségszalon, SPA központ, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
játszótér, miniklub várja. Rácsos kiságy igényelhető. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

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

Premier Le Reve Hotel & Spa HHHHH
Sahl Hasheesh
• prestige •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• korallok

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 22 km-re található Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb.
25 km-re, közvetlenül a homokos-korallos tengerparton fekszik. 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, executive bár, long bár,
vitamin 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 372 szobával
rendelkezik, melyek egy 5 emeletes épületben
helyezkednek el. A legtöbb szobához erkély vagy
terasz tartozik. A standard szobák kertre, medencére, tengerre vagy részben tengerre néznek,
felszereltségük: légkondicionáló, televízió, telefon,

széf (térítésmentesen), minibár, wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A
standard szobák alapterülete kb. 49 m2. A promo
szobák a hátsó kertre néznek, további felszereltségük megegyezik a standard 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, SPA központ.
Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy a
szállodapolitika alapján a hotel nem fogad 16
évnél fiatalabb vendégeket.

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

Sahl Hasheesh | Egyiptom

Tropitel Sahl Hasheesh HHHHH
Sahl Hasheesh
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• korallok

VÉLEMÉNYÜNK:

A kellemes hangulatú
szállodát nyugodt pihenésre
vágyó utasaink figyelmébe
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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, minibár (napi egy kis üveg víz
felnőttenként térítésmentesen). A fürdőszobában
zuhanyzó/kád, hajszárító, WC található. A supe-

rior deluxe szobák felszereltsége azonos a deluxe szobákéval, a fürdőszobában köntös, papucs
található, érkezéskor gyümölcskosár bekészítés
van, illetve a minibárból egy alkalommal bizonyos
alkoholos ital térítésmentesen fogyasztható. A
club deluxe szobák felszereltsége azonos a superior deluxe szobákéval, azonban a minibárból két
alkalommal bizonyos alkoholos ital térítésmentesen fogyasztható.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: strandröplabda, teniszpálya, aerobik,
fitneszterem, boccia, 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, vízi sportok a
tengerparton, búvárközpont, biliárd.

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
olasz vagy a mexikói 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.

WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint SPA központ, szauna,
masszázs, gőzfürdő.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

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

Jaz Makadina HHHHH
Makadi Bay
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• all inclusive
• korallok

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát sokszínű szolgáltatásai miatt minden
kedves utasunknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 27 km-re található Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb.
32 km-re, közvetlenül a homokos tengerparton,
Makadi öböl szívében fekszik. A part közelében
egy kisebb korallzátony, korallfoltok találhatók, így
fürdőcipő viselését javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte étterem (mediterrán – előzetes
foglalás szükséges), bárok (medence bár, lobby bár, Aqua bár, The View bár, snack bár) várják
a vendégeket. A kertben szabadtéri medence,
gyermekmedence, szabadtéri jakuzzi. A napernyők, napágyak, matracok és strandtörölközők a
medencénél és a tengerparton térítésmentesen
vehetők igénybe. A szórakozásról animációs és
sport programok gondoskodnak. A szállodában
térítés ellenében 24 órás orvosi ügyelet, szobaszerviz, shuttle busz Hurghada városközpontjába,
wireless internetezési lehetőség a lobbyban. A
szálloda közelében térítés ellenében 18 lyukú golfpálya, 50 csúszdás aqua park, üzletek, bank és
ATM automata, a’la carte éttermek, shisha kávézó,
bazárok, gyógyszertár, fodrászat és szépségszalon, búvárközpont, kikötő, vízi sportközpont, SPA
központ, lovaglási és tevegelési lehetőség.

SZOBÁK: A szálloda összesen 270 szobával
rendelkezik, melyek kertre, medencére vagy tengerre néznek. A legtöbb szobához erkély vagy
terasz tartozik. A superior szobák felszereltsége:
egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon,
televízió, széf, minibár (naponta egy üveg vízzel
töltve, üdítők, italok és snackek térítés ellenében),
kávé- és teakészítési lehetőség. A fürdőszobában
zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A superior szobák alapterülete kb. 38 m2. Felár ellenében superior tengerre néző szobák foglalhatók. A
superior családi szobák alapterülete kb. 47 m2,
egyéb 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 a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
késői reggeli, délelőtt és 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, az
a’la carte étterem szolgáltatásai, a szobaszerviz
térítés ellenében állnak rendelkezésre.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: A szálloda sport és
animációs szolgáltatásai: biliárd, strandröplabda,
teniszpálya, asztalifoci, asztalitenisz, darts, fitneszterem, animációs- és sportprogramok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint SPA központ, masszázs,
gőzfürdő, jakuzzi.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér, játszószoba (mese és gyermekfilmekkel), gyermek animációs programok
várják.

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

Makadi Bay | Egyiptom

Jaz Aquaviva HHHHH
Makadi Bay
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát családoknak és
pihenni vágyóknak egyaránt
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 30 km-re fekszik Hurghada repülőterétől, a Makadi öböl központjában, a
Makadi Water World mellett található, amely Hurghada legnagyobb víziparadicsoma. A víziparkba
a belépés térítés ellenében lehetséges. A szálloda
kb. 2,5 km-re fekszik a privát tengerparti szakaszától.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (keleti, olasz – előzetes foglalás szükséges) bárok, (lobby bár, medence bár, tengerparti bár) várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medence, relax medence,
gyermekmedence. A szórakozásról animációs
és sport programok gondoskodnak. A lobbyban
wireless internetezési lehetőség meghatározott
adatforgalomig (150 MB) térítésmentesen lehetséges. Térítés ellenében szobaszerviz, mosoda,
orvosi ellátás, üzletek, shuttle busz Hurghada belvárosába.
SZOBÁK: A szálloda 487 szobával rendelkezik,
superior és családi szobák foglalhatóak. A legtöbb
szobához erkély tartozik. A superior szobák alapterülete kb. 34 m2, felszereltségük: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, széf,
minibár (térítés ellenében), tea- és kávékészítési

lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A családi szobák alapterülete
kb. 43 m2, 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,
késői reggeli, délutáni snack, délutáni tea, kávé,
sütemény. 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,
valamint az a’la carte éttermek szolgáltatásai térítés ellenében vehetőek igénybe.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, vagy térítés ellenében vehetők
igénybe: SPA központ, jacuzzi, szauna, gőzfürdő,
masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyerekmedence,
miniklub, játszótér várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: vízi aerobik, fitneszterem, teniszpálya,
animációs programok és esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe:
teniszpálya világítás, búvárközpont, vízi sportok a
tengerparton.

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

185

186

Egyiptom | Makadi Bay

Jaz Makadi Saraya Resort HHHHH
Makadi Bay
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• korallok

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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, junior
suite, makadi suite 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.
A junior suite-ok alapterülete kb. 55 m2, egy hálószobával, egy nappalival és egy konyharésszel
rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik
a superior szobákéval. A Makadi suite-ok alapterülete kb. 70 m2, egy hálószobával, egy nappalival
és egy konyharésszel rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a superior szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között áll rendelkezésre 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), 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.

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

Makadi Bay | Egyiptom

Serenity Makadi Beach HHHHH
Makadi Bay
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• korallok

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 36 km-re található Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb. 40
km-re, közvetlenül a homokos/kavicsos és korallos tengerparton fekszik, 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 szállodában központi
étterem, tengerparti étterem, a’la carte éttermek
(olasz, keleti, hal – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, medence bár, tengerparti
bár, diszkó bár) és diszkó várja a vendégeket. A
kertben szabadtéri medencék (kettő tengervizes medence), 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 térítésmentesen. Térítés ellenében:
üzletek, konferenciaterem, pénzváltási lehetőség,
shuttle busz Hurghada központjába, orvosi ellátás, internet sarok, mosoda.

SZOBÁK: A szálloda összesen 551 szobával rendelkezik, melyek több épületben helyezkednek el.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A
standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik),
televízió, telefon, minibár, széf (térítésmentesen).
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító
található. A premium szobák részben tengerre
néznek, tea- és kávékészítési lehetőséggel rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval. A deluxe szobák tengerre
néznek, érkezéskor gyümölcskosár bekészítéssel
rendelkeznek, a minibárt naponta töltik üdítővel és
vízzel, a fürdőszobában köntös és papucs található, további felszereltsége megegyezik a standard
szobákéval. A családi szobák kertre, medencére
vagy tengerre néznek, 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,
délelőtt és délután snackek, fagylalt (meghatározott időszakokban), tea , kávé, késői vacsora. 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 diszkó bárban térítés ellenében lehetséges.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, fitneszterem, minigolf,
boccia, asztalitenisz, mini foci, strandröplabda,
animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: teniszpálya világítás, teniszfelszerelés, búvárközpont, vízi
sportok a tengerparton, 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 várja. Rácsos kiságy és etetőszék igényelhető. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

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

Amwaj Blue Beach HHHHH
Soma Bay
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• korallok

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 45 km-re található Hurghada repülőterétől, Hurghada belvárosától kb.
50 km-re, közvetlenül a homokos tengerparton
fekszik. 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,
snack étterem, a’la carte étterem (olasz, tenger
gyümölcsei – előzetes foglalás szükséges), bárok
(lobby bár, snack bár, tengerparti bár, „Bridge bár”,
„Refresh bár”, vitamin bár, diszkó bár), és diszkó
várják a vendégeket. A kertben két szabadtéri
medence, (téli szezonban az egyik fűthető), gyermekmedencék, kicsi vízi csúszda. A medencénél
és a tengerparton a napernyők, napágyak, matracok és strandtörölközők térítésmentesen állnak
a vendégek rendelkezésére. A szórakozásról animációs és sport programok, esti show műsorok
gondoskodnak. Térítés ellenében: mosoda, orvosi
ügyelet, pénzváltási lehetőség, üzletek, fodrászat.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítés ellenében.

SZOBÁK: A szálloda 371 szobával rendelkezik,
melyek közül 211 standard szoba. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 32 m2, kertre vagy medencére
néznek. Felszereltségük: egyénileg szabályozható
légkondicionáló, telefon, televízió, minibár (térítés
ellenében), széf (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A
deluxe szobák alapterülete és felszereltsége megegyezik a standard szobákéval, tea- és kávékészítési lehetőség található bennük. A családi szobák
alapterülete 49 m2, egylégterűek, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, vízi aerobik, teniszpálya, asztalitenisz, fitneszterem, darts, strandröplabda,
animációs programok, esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetők igénybe: biliárd,
teniszpálya világítás, játékterem, vízi sportok a
tengerparton, búvárközpont.

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, a tenger gyümölcsei a’la carte étterem szolgáltatásai, fogyasztás a vitamin bárban térítés
ellenében vehetők igénybe.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, gyermekmedence, játszótér, vízi csúszdák
várja.

WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, masszázs, szauna, törökfürdő, fodrászat, szépségközpont.

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

Soma Bay | Egyiptom

Caribbean World Soma Bay HHHHH
Soma Bay
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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, ezért fürdőcipő viselését
javasoljuk.
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, tea, kávé 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.

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.

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.

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

Általános információk | tunézia

TUNÉZIA az arab országok közüli leginkább európai, rendkívüli bájjal kecsegtető ország. A lakói vidámak és mosolygósak, különösen barátsá
gosak az egész világból ideözönlő turistákhoz. Tunézia egy kontrasztokkal teli, látványosságok széles skálájával rendkívül gazdagon megáldott
ország. A csodálatos olajfaligeteknek, vad és betörhetetlen sivatagnak, dús növényzettel szemet gyönyörködtető oázisoknak, felséges és páratlan
Atlasz-hegységnek, fehér homokos strandoknak és kristályvizű tengernek köszönhetően minden évben közel 6 millió turista érkezik Tunéziába.
Az ország Észak-Afrikában, a Földközi-tenger partján fekszik. A Tunéziai Köztársaságot nemrégen – 1957-ben kiáltották ki, azonban e térség
történelme rendkívül színes és gazdag, közel három évezredre nyúlik vissza. A régió már az ókortól kezdve a föníciaiak, bizánciak, rómaiak,
spanyolok, törökök, arabok és franciák befolyásának találkozópontja volt. A római építészet mesterei itt emelték építményeiket, ránk hagyva
zsenialitásuk impozáns bizonyítékait. Éppen innen indultak tengeri portyázásra a kalózok, itt alapították az iszlám negyedik legszentebb városát
– Kairouant. Tunézia nyugaton Algériával, délkeleten Líbiával határos, és rendkívül hosszú, közel 1300 km csodálatos homokos tengerparttal
rendelkezik. A mai Tunézia arculatát éppen ezek a fantasztikus, természetes adottságok formálják, és ezzel teszik felejthetetlenné a nyaralást

TUNISZ

NABEUL

HAMMAMET
PORT EL KANTAOUI
SOUSSE
MONASTIR
MAHDIA

TUNÉZIA

AZ ORSZÁG ALAPTERÜLETE: 164.000 km²

szükséges. Megkérjük kedves nem magyar állampol-

LAKOSSÁGA: kb. 10,8 millió fő

gárságú utasainkat, hogy a rájuk vonatkozó beutazási

FŐVÁROS: Tunisz

és vízumszabályokról érdeklődjenek az illetékes követ-

HIVATALOS NYELV: az arab. A második hivatalos nyelv a

ségeken, vagy az utazási irodákban. A fenti szabályok

francia, és majdnem minden tunéziai beszél franciául.

be nem tartásából eredő károk és költségek teljes mér-

A turisták által gyakran látogatott területeken beszélnek

tékben az utasokat terhelik.

olaszul, angolul és németül is.
IDŐELTOLÓDÁS: a közép-európai időszámításhoz, ill. Ma-

HÍVÁSOK INDÍTÁSA:

gyarországhoz viszonyítva télen nincs eltérés. A nyári

Magyarország hívószáma Tunéziából 00 36 …

időszámítás szerint -1 óra az eltérés.(pl.: ha Magyaror-

Tunézia hívószáma Magyarországról 00 216 …

szágon 09.00 óra van, akkor Tunéziában 08.00 óra van).
HIVATALOS FIZETŐESZKÖZ: Tunézia pénzneme a dínár (1

SUN & FUN ÜGYELETI TELEFONSZÁM

€ = kb. 2,5 TD, 2016. decemberi állapot), váltópénze a

(csak sürgős esetben hívható, munkaidőn kívül): 0036

millim. (1 dínár =1000 millim). A dínár nem konvertibilis

70 329 5102

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 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 ÁL
LAMPOLGÁRSÁGÚ 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
www.sunfun.hu

Tunéziai Köztársaság
Budapesti Nagykövetsége:
1126 Budapest, Nárcisz utca 36.
Tel: 336-1616; 336-1617
Fax: 325-7291
Email: at.budapest@t-online.hu
Nyitva tartás: hétfőtől – péntekig
8h30-15h30-ig

Magyar Nagykövetség
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: huembtun@planet.tn

191

192

Tunézia | Monastir

Caribbean World Monastir HHHH
Monastir
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• all inclusive
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
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 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 található. 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, az a’la carte éttermek szolgáltatásai, fogyasztás a mór kávézóban
térítés ellenében állnak rendelkezésre.

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,
szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
és miniklub várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, aerobik, vízi aerobik,
táncoktatás, teniszpálya, minigolf, boccia, íjászat,
darts, strandröplabda, asztalitenisz, animációs
programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve

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

Monastir | Tunézia

One Resort Monastir HHHH
Monastir
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• all inclusive
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát számos gyermekszolgáltatása miatt családos utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
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
– előfoglalás 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 zuhanyozó, WC, hajszárító található. A
családi szobák felszereltsége megegyezik a standard szobákéval.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, teniszpálya, röplabda,
kosárlabda, darts, strandröplabda, aerobik, vízi
gimnasztika, asztalitenisz, tollaslabda, animációs
programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszpálya világítás, teniszoktatás, vízi sportok a tengerparton.

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.

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.

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

Smartline Skanes Serail HHHH
Monastir
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
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 állnak a vendégek rendelkezésére.
A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A napágyak és a napernyők a medencénél és
a tengerparton térítésmentesen vehetők igénybe,
a matracok és 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 zuhanyozó, 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.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
játszótér, miniklub várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

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.

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

Monastir | Tunézia

Sahara Beach HHH
Monastir
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Monastir repülőterétől
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, diszkó bár), mór kávézó, diszkó várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedence, vízi csúszdák. A medencénél és a tengerparton a napernyők, napágyak és
matracok 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. A családi szobák két-

szobásak, ajtóval elválasztottak, 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,
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 bárban térítés
ellenében állnak rendelkezésre.

WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, SPA központ,
törökfürdő.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszda, játszótér, miniklub, gyermekmenü
várja. Etetőszék és rácsos kiságy igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: animációs programok, asztalitenisz,
íjászat, aerobik, kosárlabda, strandröplabda, futball, minigolf, tenisz (1 óra/fő/nap), vízilabda, íjászat, boccia, darts. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében
vehetőek igénybe: fitneszterem, biliárd, játékterem, vízi sportok a tengerparton.

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

Marhaba Resort HHHH
Sousse
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• all inclusive
• vízi csúszda

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
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 egyszer 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,
csúszda, gyermekmenü, játszótér várja.

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

Hammamet | Tunézia

Vincci Nozha Beach HHHH
Hammamet
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát gazdag animációs programjai miatt
fiataloknak és családos utasaink figyelmébe egyaránt
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Hammamet központjától
kb. 6 km-re, Monastir repülőterétől kb. 86 km-re
található, közvetlenül a homokos tengerparton
fekszik.

szobában zuhanyozó/kád, WC található. Családi
szobák is foglalhatók, melyek alapterülete kb. 40
m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.

WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint belső medence, mas�százs, szauna, törökfürdő.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte éttermek (tunéziai és
olasz – előfoglalás 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.

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.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, csúszda, rácsos kiságy, etetőszék várja.
Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

SZOBÁK: A szálloda 447 szobával rendelkezik,
melyek egy háromemeletes épületben találhatóak. A szobák többségéhez balkon 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 fürdő-

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.

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

197

Észak-ciprus

Általános információk | észak - ciprus

CIPRUS

AZ ORSZÁG ALAPTERÜLETE: 3.355 km², amely Ciprus szigetének kb 36%-át teszi ki.
LAKOSSÁGA: kb. 300.000 fő. Közülük 66% törökországi török, 33% török ciprióta és 1% egyéb
nemzetiségű.
FŐVÁROS: Lefkosa (Nicosia).
ÁLLAMFORMÁJA: parlamentáris köztársaság.
HIVATALOS NYELV: török. A helyiek a ciprusi egyik
helyi nyelvjárást, valamint sokan az angolt is beszélik.
IDŐELTOLÓDÁS: a közép-európai időszámításhoz,
ill. Magyarországhoz viszonyítva +1 óra az eltérés.(pl.: ha Magyarországon 09.00 óra van, akkor
Észak-Cipruson 10.00 óra van).
HIVATALOS FIZETŐESZKÖZ: Észak-Ciprus pénzneme a török líra. (1 TRY = kb. 106 HUF, 2016. januári állapot), de az üdülőhelyeken euróval, amerikai dollárral és angol fonttal is fizethetünk, de a
váltás miatt ebben az esetben kicsivel magasabb
árat kell fizetnünk. A bankok pénztárai általában
08:00-12:00 óra között tartanak nyitva, vasárnap
zárva vannak. A pénzváltó irodákban, bankfiókokban és szinte minden szállodai recepción lehet pénzt váltani. A váltókban kapott nyugtákat
ajánlott megtartani a hazautazásig.
ÉGHAJLAT, JELLEMZŐ KLÍMA: Észak-Cipruson kellemes mediterrán éghajlattal találkozunk. A nyár
hosszú, meleg és száraz, május közepétől október közepéig tart. Júliusban és augusztusban
napközben nem ritka a 40 fok körüli hőmérséklet.
A tél enyhe, néha esők előfordulnak, decembertől
februárig tart. A nyár és a tél között rövid tavasz
és ősz színesíti az éghajlatot.
OLTÁSOK: Nincs előírt kötelező védőoltás. A javasolt oltásokkal kapcsolatban tájékozódjanak a
Nemzetközi Oltóközpont weboldalán, www.oek.
hu.
VÍZ: a csapvíz tiszta, mivel azonban más a bak-

teriális flóra összetétele, nem ajánlott a fogyasztása.
FÉNYKÉPEZÉS: tilos a katonák és katonai létesítmények fényképezése, illetve a vallási tradíciók
miatt a nők fotózása. A Magyar Konzuli Szolgálat
információja szerint: „A tűzszüneti vonal mentén
húzódó ütköző zónára mindkét oldalról fegyveres
katonák felügyelnek. Az idelátogatók – nem ismervén a területre vonatkozó szabályokat – jobb,
ha elkerülik ezeket a részeket.”
BORRAVALÓ: Annak ellenére, hogy nem kötelező
az ún. „baksis” fizetése, mégis az autóbuszvezetőtől a pincérig, mindenki számít rá Önöktől. Ez
az összeg a számla végösszegének kb. 10%-a,
beleértve természetesen az all inclusive szállodákat is.
VALLÁS: a népesség legnagyobb része (99%) a
szunnita iszlám valláshoz tartozik.
BEUTAZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK MA
GYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ UTASAINK RÉSZÉRE:
Észak-Ciprusra a hivatalos állásfoglalás szerint érvényes útlevéllel, illetve az Észak- Ciprusi
Turisztikai Minisztérium állásfoglalása szerint
2014. óta új típusú, kártya formájú személyi igazolvánnyal is be lehet belépni. A Magyar Konzuli
Szolgálat hivatalos tájékoztatója így szól: „Magyar állampolgárok a személyek szabad mozgására vonatkozó EU szabályok szerint vízummentesen utazhatnak a Ciprusi Köztársaságba.
A Ciprusi Köztársaságba való belépéshez elegendő a személyi igazolvány is (bármely típusú
és ideiglenes személy igazolvány is), ugyanakkor
a tűzszüneti vonalon (azaz az Észak-Ciprus és
Dél Ciprus közötti határon – az Utazásszervező
megjegyzése) csak útlevéllel vagy az új, kártya
formátumú személyigazolvánnyal lehet átkelni.”
Ha Törökország felől érkezünk akár hajóval akár
repülőgéppel, mindenkléppen szükséges az útlewww.sunfun.hu

vél, hiszen Törökországba csak útelevéllel lehet
jelenleg utazni.
Az utazásszervező javaslata, hogy vigyenek magukkal útlevelet.
Az utazási dokumentumnak a hazautazás napjától számított további 6 hónapig érvényesnek kell
lennie. 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.
DIPLOMÁCIAI KÉPVISELET: Hivatalos diplomáciai
képviselet nincs Magyarország és Észak-Ciprus
között.
SUN & FUN ÜGYELETI TELEFONSZÁM
(csak sürgős esetben hívható, munkaidőn kívül):
0036 70 329 5102

Észak-Ciprus Önkéntes
Magyarországi Képviselete:
http://www.nctohungary.com/
00 36 20/917-12-98
nctohungary@gmail.com

Magyar Nagykövetség
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: huembtun@planet.tn
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Észak-Ciprus | Kyrenia

Malpas Hotel & Casino HHHHH
Kyrenia
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió
• kaszinó

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát családok és baráti társaságok figyelmébe is
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 25 km-re található Ercan repülőterétől, Kyrenia belvárosától kb. 10 kmre, kb. 1,2 km-re fekszik a Cornaro tengerparttól,
mely kiépített, köves-sziklás. A parton stég található. A tengerpartra ingyenes shuttle busz közlekedik. A szálloda közelében üzletek, éttermek
találhatóak. A városközpontba naponta két alkalommal shuttle busz közlekedik térítésmentesen.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2013-ban felújított
szállodában központi étterem, jazz bár, a’la carte
étterem várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A napágyak,
napernyők, matracok, strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak
rendelkezésre. A szórakozásról soft animációs
programok, alkalmanként esti show műsorok
gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség
és internet kávézó térítés ellenében. Térítés ellenében konferenciaterem, pénzváltó, wellness
szolgáltatások, mosoda, fodrászat, üzletek, 24
órás szobaszerviz.

standard szobák alapterülete kb. 28 m2, felszereltsége: központilag szabályozott légkondicionáló (meghatározott időszakban működik), telefon,
televízió, széf (térítésmentesen), minibár (térítés
ellenében), internet hozzáférés (térítés ellenében).
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító
található. A diamond court szobák melléképületekben helyezkednek el, alapterületük kb. 28 m2,
felszereltségük azonos a standard szobákéval.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, gőzfürdő, törökfürdő, szauna, jakuzzi.
Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető. Térítés
ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

ELLÁTÁS: Félpanziós ellátás, mely tartalmazza
a reggelit és a vacsorát, az italok térítés ellenében
vehetőek igénybe.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, asztalitenisz, soft animációs programok és esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: casino,
biliárd, számítógépes játékok.

SZOBÁK: A szállodának 194 szobája van, melyek több épületben helyezkednek el. Standard
szoba és diamond court szobatípus foglalható.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A
Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

Kyrenia | Észak-Ciprus

Merit Crystal Cove Hotel HHHHH
Kyrenia
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• all inclusive
• kaszinó

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát a kikapcsolódásra vágyó utasainknak
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 45 km-re található Ercan repülőterétől, Karavas településen, Kyrenia
belvárosától kb. 10 km-re, közvetlenül a homokos-köves tengerparton fekszik. A parton stég található. A városközpontba naponta néhány alkalommal shuttle busz közlekedik térítésmentesen.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2012-ben felújított
szállodában központi étterem, a’la carte étterem,
bárok (lobby bár, medence bár, tengerparti bár,
snack bár) várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A napágyak,
napernyők, matracok, strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak
rendelkezésre. A lobbyban alkalmanként élőzenés
produkció várja a vendégeket. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen
lehetséges. Térítés ellenében konferenciaterem,
pénzváltó, internetsarok, wellness szolgáltatások,
mosoda, fodrászat, üzletek, 24 órás szobaszerviz.
SZOBÁK: A szálloda 274 szobával rendelkezik,
standard szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 28 m2, felszereltségük: központilag
szabályozott légkondicionáló (meghatározott
időszakban működik), telefon, televízió, széf (té-

rítésmentesen), minibár (naponta üdítővel töltve),
tea- és kávékészítési lehetőség, internet hozzáférés (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító, köntös, papucs található.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-02:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, éjjeli
snack. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen
fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, az a’la carte étterem szolgáltatásai,
fogyasztás a „Nargile Cafe”-ban térítés ellenében
vehetők igénybe.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: gőzfürdő, törökfürdő, szauna, jakuzzi. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző
wellness és szépség szolgáltatások, mint mas�százs, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér, póni lovaglás várja. Rácsos
kiságy igényelhető. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, röplabda, foci, kosárlabda,
fitneszterem, asztalitenisz, alkalmanként élőzene.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
casino, biliárd, asztalifoci, teniszpálya világítás,
számítógépes játékok.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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ÉSZAK-ciprus
| FAMAGUSTA
ciprus
| Kyrenia

Salamis Bay Conti Hotel & Casino HHHHH
FAMAGUSTA

FEKVÉSE: A szálloda kb. 55 km-re található Ercan repülőterétől,

dik), telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár (érkezéskor

Famagusta belvárosától kb. 10 km-re, közvetlenül a saját homo-

feltöltve térítésmentesen, további napokon térítés ellenében), in-

kos tengerpartján. A városközpontba naponta három alkalommal

ternet hozzáférés (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhany-

shuttle busz közlekedik térítés ellenében.

zó/kád, WC, hajszárító, köntös, papucs található. A villa szobák
alapterülete kb. 35 m2, felszereltségük megegyezik a standard

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2013-ban felújított szállodában köz-

szobákéval.

ponti étterem, bárok (snack bár, lobby bár, tengerparti bár, Vitamin
bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence,

ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00 óra között ve-

gyermekmedence, vízi csúszdák. A napágyak, napernyők, mat-

hető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli,

racok, strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítés-

ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben,

mentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és

napközben snackek, délutáni tea-, kávé, sütemény, éjjeli leves. A

sportprogramok, alkalmanként élőzenés programok, esti show

bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes

műsorok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lob-

italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és al-

byban térítésmentesen lehetséges. Térítés ellenében pénzváltó,

koholmentes italok, frissen facsart narancslé, török kávé, fagylalt,

orvosi ügyelet, internetsarok, mosoda, üzletek, 24 órás szoba-

a’la carte étterem szolgáltatásai és fogyasztás a Vitamin Bárban

szerviz, konferenciaterem, autóbérlés, kerékpárbérlés.

térítés ellenében vehetők igénybe.

SZOBÁK: A szálloda 517 szobával rendelkezik, standard és villa
szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 27 m2, felszereltségük: központilag
szabályozott légkondicionáló (meghatározott időszakban műköSzíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu

FAMAGUSTAKyrenia
| ÉSZAK-ciprus
| ciprus

illusztráció

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgál-

•

Prestige

•

tatások: fitneszterem, teniszpálya, asztalitenisz, darts, sakk, boccia,
aerobik, medence játékok, animációs programok, esti showműsorok, tengerparti partik, táncórák. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: ca-

SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák
• kaszinó

VÉLEMÉNYÜNK:

Nagyon jó minőségű, közkedvelt
szálloda, amelyet minden kedves
utasunknak, valamint a kaszinók
szerelmeseinek egyaránt ajánlunk.

sino, teniszpálya világítás, teniszfelszerelés, számítógépes játékok,
asztalifoci, biliárd, búvárleckék vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: A kicsiket gyermekmedence, minidiszkó, miniklub,
játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence, minidiszkó, miniklub, játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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ÉSZAK-ciprus
| Kyrenia
ciprus
| Kyrenia

Acapulco Resort & Convention Center HHHHH
Kyrenia

FEKVÉSE: A szálloda kb. 28 km-re található Ercan repülőterétől,

SZOBÁK: A szálloda 847 szobával rendelkezik, standard főépü-

Kyrenia belvárosától kb. 8 km-re, közvetlenül a saját homokos

leti és bungaló szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély

tengerpartján fekszik. A városközpontba naponta hat alkalommal

vagy tartozik. A főépületi standard szobák alapterülete kb. 28

shuttle busz közlekedik térítés ellenében. szálloda kb. 55 km-re

m2, felszereltségük: központilag szabályozott légkondicioná-

található Ercan repülőterétől, Famagusta belvárosától kb. 10 km-

ló (meghatározott időszakban működik), telefon, televízió, széf

re, közvetlenül a saját homokos tengerpartján. A városközpontba

(térítésmentesen), minibár (térítés ellenében), internet hozzá-

naponta három alkalommal shuttle busz közlekedik térítés elle-

férés (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC,

nében.

hajszárító, papucs található. A bungaló szobák alapterülete
kb. 26 m2, egyénileg szabályozható légkondicionálóval ren-

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2011-ben felújított szállodában központi

delkeznek, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.

étterem, a’la carte étterem, bárok (snack bár, lobby bár, tengerparti
bár, Aqua bár) és diszkó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri
medence, gyermekmedence, aquapark. A napágyak, napernyők,

WELLNESS:

Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, ja-

cuzzi. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak külön-

matracok, strandtörölközők a medencénél és a tengerparton té-

böző wellness és szépségszolgáltatások, mint szauna, törökfürdő,

rítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft animá-

gőzfürdő, SPA központ, masszázs, szépségszalon, fodrászat.

ciós és sportprogramok, alkalmanként élőzenés programok, esti
show műsorok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence, medence játékok,

a lobbyban térítésmentesen lehetséges. Térítés ellenében pénz-

miniklub, minidiszikó, játszótér, lunapark a nyári szezonban (térí-

váltó, orvosi ügyelet, internetsarok, mosoda, üzletek, szobaszerviz,

tés ellenében), aquapark várja. Rácsos kiságy igényelhető. Gyer-

konferenciaterem.

mekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

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

KYRENIAKyrenia
| ÉSZAK-ciprus
| ciprus
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illusztráció

ELLÁTÁS:

•

family/relax

•

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 alkalommal térítésmentesen lehet étkezni az egyik a’la carte ét-

SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• aquapark

VÉLEMÉNYÜNK:

Nagyon jó minőségű, 24 csúszdás
aquaparkkal rendelkező, közkedvelt szálloda, amelyet minden
kedves utasunknak valamint a
casinok szerelmeseinek egyaránt
ajánlunk.

teremben, 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: fitneszterem, teniszpálya, teniszfelszerelés, strandröplabda, foci, vízilabda, vízi aerobik, kosárlabda, darts, aerobik, step aerobik, medence
játékok, soft animációs programok, esti showműsorok, táncórák. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: casino,
teniszpálya világítás, számítógépes játékok, biliárd, vízi sportok a tengerparton.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Észak-Ciprus | Kyrenia

Merit Park Hotel HHHHH
Kyrenia
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• ultra all inclusive
• közvetlen part
• kaszinó

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát a pihenésre,
kikapcsolódásra vágyó
utasainknak és a casino
szerelmeseinek ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 43 km-re található Ercan repülőterétől, Kyrenia belvárosától kb. 6 kmre, közvetlenül a homokos tengerparton fekszik. A
parton stég található.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2012-ben felújított
szállodában központi étterem, a’la carte étterem
(halas, kebab – előzetes foglalás szükséges,
térítés ellenében), bárok (lobby bár, medence
bár, tengerparti bár,) várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A
napágyak, napernyők, matracok, strandtörölközők
a medencénél és a tengerparton térítésmentesen
állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs
programok, alkalmanként élőzenés programok
gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség
a lobbyban térítésmentesen lehetséges. Térítés
ellenében pénzváltó, wellness szolgáltatások,
mosoda, fodrászat, üzletek, 24 órás szobaszerviz.
SZOBÁK: A szálloda 285 szobával rendelkezik,
standard szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák alapterülete
kb. 28 m2, felszereltségük: központilag szabályozott légkondicionáló (meghatározott időszakban
működik), telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár (naponta töltve térítésmentesen),

tea- és kávékészítési lehetőség, internet hozzáférés (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító, köntös, papucs található.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér várja. Rácsos kiságy
igényelhető. Térítés ellenében gyermekfelügyelet
igényelhető.

ELLÁTÁS: Ultra all inclusive ellátás, mely 07:0024:00 óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
napközben snackek, tea, kávé. A bárokban és a
főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, az a’la
carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében vehetők igénybe.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, animációs programok,
alkalmanként élőzene. Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: lovaglás, röplabda, kosárlabda, casino, biliárd.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, gőzfürdő, törökfürdő, szauna, jakuzzi.
Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, szépségszalon.

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

Kyrenia | Észak-Ciprus

Cratos Premium Hotel HHHHH
Kyrenia
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• teljes panzió
• közvetlen part
• kaszinó

VÉLEMÉNYÜNK:

Kyrenia városához közel fekvő szálloda, melyet minden
kedves utasunknak ajánlunk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 32 km-re található Ercan repülőterétől, Kyrenia belvárosától kb. 5 kmre, közvetlenül a saját homokos tengerpartján
fekszik. A parton stég is található.

(térítés ellenében), internet hozzáférés (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC,
hajszárító, köntös, papucs található. A superior
szobák alapterülete kb. 33-40 m2.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2013-ban felújított
szállodában központi étterem, a’la carte étterem (előzetes foglalás szükséges), bárok (snack
bár, tengerparti bár, medence bár, „North Shield
Bár”, kávézó) és diszkó várja a vendégeket. A
kertben szabadtéri medence, gyermekmedence.
A napágyak, napernyők, strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról alkalmanként
élőzenés programok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen
lehetséges. Térítés ellenében fodrászat, pénzváltó, orvosi ügyelet, internetsarok, mosoda, üzletek,
24 órás szobaszerviz, konferenciaterem.

ELLÁTÁS: Teljes panziós ellátás, amely magába
foglalja a reggelit, ebédet és vacsorát a központi
étteremben svédasztalos rendszerben. Az étkezések alatt a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok térítésmentesen fogyaszthatóak. Fogyasztás a bárokban, belépés és fogyasztás a diszkóban valamint az a’la carte étterem szolgáltatásai
térítés ellenében vehetők igénybe.

SZOBÁK: A szálloda 408 szobával rendelkezik,
standard főépületi és superior szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard főépületi szobák alapterülete kb. 22-25 m2,
felszereltségük: központilag szabályozott légkondicionáló (meghatározott időszakban működik),
telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, fitneszterem, darts, alkalmanként élőzenés programok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: casino, számítógépes játékok, biliárd, bowling, vízi sportok a
tengerparton.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, szauna, törökfürdő, gőzfürdő. Térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint
masszázs, szépségszalon, fodrászat.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Észak-Ciprus | Famagusta

Merit Cyprus Gardens HHHH
Famagusta
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• kaszinó

VÉLEMÉNYÜNK:

A hosszú, homokos tengerparttal rendelkező szállodát
elsősorban fiataloknak, a pihenésre vágyó utasainknak
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 40 km-re található Ercan repülőterétől, Famagusta belvárosától kb. 25
km-re, Iskele településen fekszik, közvetlenül a
saját homokos tengerpartján. A parthoz stég is
tartozik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2013-ban felújított
szállodában központi étterem, bárok (lobby bár,
medence bár) várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A napágyak,
napernyők, matracok, strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak
rendelkezésre. A szórakozásról alkalmanként
élőzenés programok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen
lehetséges. Térítés ellenében pénzváltó, orvosi
ügyelet, internetsarok, mosoda, üzletek, 24 órás
szobaszerviz, konferenciaterem.

SZOBÁK: A szálloda 82 szobával rendelkezik,
standard bungalow szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard bungalow szobák alapterülete kb. 35 m2,
felszereltségük: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, széf (térítésmentesen),
minibár (ásványvízzel naponta feltöltve térítésmentesen), internet hozzáférés (térítésmentesen).
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító
található.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, röplabda, foci, kosárlabda, darts. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: casino, lovaglás, teniszpálya világítás,
teniszfelszerelés.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
játszótér várja. Rácsos kiságy 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, délutáni tea-, kávé, sütemény. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és
alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes
italok, frissen facsart narancslé térítés ellenében
vehetők igénybe.

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

Kyrenia | Észak-Ciprus

LA Hotel & Resort HHHH
Kyrenia
• young/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió

VÉLEMÉNYÜNK:

A szép tengerparttal rendelkező szállodát elsősorban a
pihenésre vágyó utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 68 km-re található Ercan repülőterétől, Kyrenia belvárosától kb. 14 kmre, kb. 100 m-re fekszik a saját homokos tengerpartjától.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2010-ben felújított
szállodában központi étterem, bárok (lobby bár,
tengerparti bár,) várja a vendégeket. A kertben
szabadtéri medence, tengerparti medence, gyermekpancsoló. A napágyak, napernyők, matracok,
strandtörölközők a medencénél és a tengerparton térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról alkalmanként élőzenés programok
gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség
a lobbyban térítésmentesen lehetséges. Széf a
recepción térítésmentesen biztosított. Térítés ellenében pénzváltó, internetsarok, wellness szolgáltatások, mosoda, üzletek, szobaszerviz, konferenciaterem.

SZOBÁK: A szálloda 91 szobával rendelkezik,
standard és családi szobák foglalhatóak. A szobák tengerre, medencére vagy hegyre néznek.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák alapterülete kb. 22 m2, felszereltségük:
központilag szabályozott légkondicionáló (meghatározott időszakban működik), telefon, televízió,
minibár (térítés ellenében), tea- és kávékészítési
lehetőség, internet hozzáférés (térítés ellenében).
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító
található. A családi szobák alapterülete kb. 50 m2,
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Félpanziós ellátás, amely magába
foglalja a reggelit és a vacsorát, az italok térítés
ellenében fogyaszthatóak.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, asztalitenisz, alkalmanként élőzene. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszpálya világítás, asztalifoci,
biliárd.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső medence, jakuzzi. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és
szépség szolgáltatások, mint masszázs, szauna.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló,
játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető. Térítés
ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

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

Általános információk | kréta

KRÉTA

I

AN

HERAKLION

Kréta Görögország legnagyobb és legvál
tozatosabb 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 Knósszosz, Phaisz
tosz és Gortüsz ásatásai és Rethymno kasté
lya. 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.
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A három tenger (Földközi, Égei, Jón) által
határolt Görögország közkedvelt nyaralóhelye
a magyaroknak. Gyönyörű tengerpartjai mel
lett 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 legnép
szerűbbek 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.
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AZ ORSZÁG ALAPTERÜLETE: 8336 km2
LAKOSSÁGA: kb. 623 000 fő
FŐVÁROS: Heraklion
HIVATALOS NYELV: török. A turistaközpontokban általában beszélnek angolul, németül vagy oroszul.
IDŐELTOLÓDÁS: +1 óra.
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 40°C-ot
is elérheti. Magas faktorú napozókrémek,
kendő, sapka, szalmakalap mindenképp
javasolt.
OLTÁSOK: nem szükséges védőoltás.
BEUTAZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK
MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ UTASAINK RÉ
SZÉRE: Görögország 1981-ben csatlakozott
az Európai Unióhoz és 1985 óta schengeni
ország, így az érvényes útlevél mellett akár
az új, kártyás típusú személyi igazolván�nyal is utazhatunk Krétára.
HÍVÁSOK INDÍTÁSA:
Magyarországra Görögországból: 00 36 …
Görögországba Magyarországról: 00 30…
SUN & FUN ÜGYELETI TELEFONSZÁM
(csak sürgős esetben hívható, munkaidőn
kívül): 0036 70 329 5102

www.sunfun.hu

SISSI

Görög Nagykövetség
Magyarországon:

1063 Budapest, Szegfű u.3.
Telefon: 413-2600, 413-2610 Fax: 3421934
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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Creta Maris Beach Resort HHHHH
Hersonissos
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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 szállodában két központi étterem (Cosmos, Estia), a’la carte éttermek
(BBQ, görög, olasz/mediterrán – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bárok, medence
bár, romantic bár, tengerparti bár) és diszkó várja
a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedencék, vízi csúszdák. A medencénél és a tengerparton a napernyők és napágyak
és a standtörölközők térítésmentesen vehetők
igénybe. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség és internetsarok a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében: konferenciaterem,
SPA központ, autókölcsönző, üzletek, orvosi ügyelet, mosoda, szobaszervíz.
SZOBÁK: A szállodának összesen 680 szobája
van, melyek két főépületben és bungaló épületekben helyezkednek el. A legtöbb szobához erkély
vagy terasz tartozik. A szállodában standard és
deluxe főépületi vagy bungaló szobák, családi
szobák, deluxe családi szobák és lakosztályok
foglalhatók. A standard szobák a főépületben vagy

a bungaló épületekben találhatóak, felszereltségük: egyénileg szabályozható légkondicionáló,
televízió, telefon, széf (térítés ellenében), minibár
(térítés ellenében), kávé- és teakészítési lehetőség, wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete
kb. 27-30 m2. A deluxe szobák a főépületben vagy
a bungaló épületekben találhatóak, felújítottak,
közelebb helyezkednek el a tengerparthoz, alapterületük és felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval. A családi szobák alapterülete kb. 37
m2, a Terra épületben vagy a hátsóbb bungaló épületekben helyezkednek el, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval. A családi
deluxe szobák alapterülete kb. 38-73 m2, a Maris
épületben vagy a tengerhez közelebb eső bungaló
épületekben helyezkednek el, egy hálószobával és
egy nappali résszel, egy vagy két fürdőszobával
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, 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: fitneszterem, darts, minigolf, íjászat,
petanque, asztalitenisz, minifoci, teniszpálya,
strandröplabda, vízilabda, animációs programok,
esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében
vehetők igénybe: 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 törökfürdő, SPA központ,
masszázs, wellness központ, szauna, szépségszalon, fodrászat.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, játszótér,
gyermekmedencék, vízi csúszda, gyermek animációs- és sport programok, vetélkedők, minidiszkó
várja. Rácsos kiságy és etetőszék az étteremben
igényelhető. Térítés ellenében gyermekfelügyelet
igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Stella Palace HHHHH
Analipsis
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A jó minőségű szállodát
elsősorban a nyugodt pihenésre vágyó utasainknak és
családoknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 20 km-re található
Heraklion repülőterétől, Hersonissos városától kb.
5 km-re fekszik, közvetlenül a tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2007-ben épült szállodában központi étterem, a’la carte étterem,
bárok (lobby bár, „Kohili” medence bár, „Thalassa” medence bár, „Mediterra” 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 animációsés sport programok gondoskodnak. A lobbyban
wireless internetezési lehetőség térítésmentesen.
Térítés ellenében: internetsarok, üzletek, fodrászat, mosoda.
SZOBÁK: A szálloda 236 szobával rendelkezik,
standard és családi szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 30 m2, felszereltségük: légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítés
ellenében), minihűtő. A fürdőszobában zuhanyzó/
kád, WC, hajszárító található. A standard szobák
medencére vagy belső kertre néznek. A medencére néző családi szobák alapterülete kb. 40 m2,

egylégterűek, további felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval. A két hálószobás medencére néző családi szobák alapterülete kb. 40 m2,
két szobásak, melyek tolóajtóval elválasztottak,
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, 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, a fagylalt, az a’la carte étterem
szolgáltatásai valamint a prémium italok térítés
ellenében állnak rendelkezésre.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint szauna, gőzfürdő, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, vízi csúszdák várják. Rácsos kiságy és
az étteremben etetőszék igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatások
előzetes foglalás esetén vagy térítés ellenében
vehetőek igénybe: fitneszterem, asztalitenisz, teniszpálya, strandröplabda, minigolf, íjászat.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Insula Alba Resort & Spa HHHHH
Kréta
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió
• csak felnőttek

VÉLEMÉNYÜNK:

A nagyon jó minőségű
szállodát elsősorban a
nyugodt pihenésre vágyó
utasainknak, nászutasoknak
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 20 km-re található
Heraklion repülőterétől, Hersonissos városától
kb. 7 km-re fekszik, közvetlenül a tengerparton,
amelytől csak egy út választja el.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte étterem (mediterrán – térítés
ellenében, előzetes foglalás szükséges), bárok
(lobby bár, medence bár, snack bár várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék találhatók. A medencénél a napernyők és a napágyak
térítésmentesen állnak rendelkezésre. A lobbyban
wireless internetezési lehetőség térítésmentesen.
Térítés ellenében: szobaszervíz, orvosi ügyelet,
üzletek, fodrászat, mosoda.
SZOBÁK: A szálloda 136 szobával rendelkezik,
classic szoba, classic swim up szoba, classic szoba saját medencével, junior lakosztály, és nászutas szoba foglalható. A legtöbb szobához erkély
vagy terasz tartozik. A classic szobák alapterülete kb. 30 m2, felszereltségük: egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, telefon, széf
(térítés ellenében), minibár, tea- és kávékészítési
lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC,
hajszárító, köntös, papucs található. A classic
swim up szobák közvetlen medencekapcsolattal

rendelkeznek, alapterületük és felszereltségük
megegyezik a classic szobákéval. A medencével
rendelkező classic szobák 10-15 m2-es privát
medencével és napozóterasszal rendelkeznek. A
junior lakosztályok alapterülete kb. 40-45 m2, galériázottak, ajtóval nem elválasztottak, felszereltségük megegyezik a classic szobákéval. A nászutas szobák privát medencével és napozóterasszal
rendelkeznek, alapterületük kb. 30 m2, felszereltségük megegyezik a classic szobákéval.

Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy a
szállodapolitika alapján a hotel nem fogad 18
évesnél fiatalabb vendégeket!

ELLÁTÁS: Félpanziós ellátás, amely magában
foglalja a reggelit és a vacsorát, az italok és az
a’ala carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében fogyaszthatóak.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint nagyon széleskörű szolgáltatásokat nyújtó SPA központ, masszázs, szépségszalon.

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

Kréta | Görögország

Kosta Mare Palace Resort & Spa HHHH
Hersonissos
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban a
kikapcsolódásra vágyó családoknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: Az Anissarasban fekvő szálloda kb. 20
km-re található Heraklion repülőterétől, kb. 4 kmre fekszik Hersonissos városától. A homokos tengerparttól csak egy sétány választja el. A vízben
helyenként kövek, sziklák előfordulhatnak, ezért
fürdőcipő viselését javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2015-2016-ban felújított szállodában központi étterem, bárok (snack
bár, medence bár, lobby bár) várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence. A medencénél és a tengerparton a napernyők,
napágyak, strandtörölközők térítésmentesen
állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft animációs és sport programok gondoskodnak. A
lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmetnesn. Térítés ellenében: internet sarok, wellness szolgáltatások, mosoda, üzletek.
SZOBÁK: A szállodának összesen 140 szobája
van, melyek egy főépületben és több melléképületben helyezkednek el. A szállodában standard
és családi szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák
felszereltsége: központilag szabályozott légkondicionáló (meghatározott időszakban működik),
televízió, telefon, széf, minihűtő, tea- és kávéké-

szítési lehetőség. A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található. A családi szobák egy
hálószobával és egy nappalival rendelkeznek, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.

WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások mint szauna, masszázs, gőzfürdő, wellness és SPA központ.

ELLÁTÁS: All Inclusive ellátás, mely 07:0024:00 óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
svédasztalos rendszerben, 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.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér várja. Rácsos kiságy és az
étteremben etetőszék igényelhető. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, vízilabda, boccia, darts,
teniszpálya (felszerelés letét ellenében), asztalitenisz, strandröplabda, minifoci, aerobik, vízi aerobik, animációs programok, esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
vízi sportok a tengerparton.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Imperial Belvedere HHHH
Hersonissos
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• vízi csúszdák
• családbarát

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 25 km-re található
Heraklion repülőterétől, Hersonissos nyüzsgő
központja kb. 2 km-re fekszik. A homokos/ kavicsos tengerpart kb. 500 méterre található, amelyet egy alagúton át lehet megközelíteni. A partra
shuttle busz közlekedik naponta több alkalommal
térítésmentesen.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (olasz, görög – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, snack
bár, medence bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, 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 pénzváltás, internet sarok, üzletek, autóbérlés, orvosi ügyelet, mosoda, wellness
szolgáltatások, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 341 szobával rendelkezik,
standard, superior és családi szoba foglalható. A
legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A
standard szobák felszereltsége: egyénileg sza-

bályozható légkondicionáló, televízió, telefon, széf
(térítés ellenében), minihűtő, wireless internet (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád,
WC, hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 35 m2. A superior szobák felszereltsége megegyezik a standard szobákéval, tea- és
kávékészítési lehetőség, a fürdőszobában köntös,
papucs található. A családi szobák kétszobásak,
alapterületük kb. 45 m2, ajtóval elválasztottak, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben
svédasztalos rendszerben, késői reggeli, napközben snackek, délutáni tea, kávé és sütemény,
fagylalt. 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, aerobik, vízi aerobik, asztalitenisz, darts, minigolf, animációs programok,
esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében
vehetők igénybe: biliárd, teniszpálya világítás, búvároktatás. A hoteltől 500 m-re fekvő „Star Beach”
vízipark számos vízi sportolási lehetőséget kínál.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint szauna, masszázs, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket játszótér, gyermekmedence, miniklub, mini diszkó, animációs programok várják.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Royal Belvedere HHHH
Hersonissos
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• vízi csúszdák
• családbarát

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 25 km-re található
Heraklion repülőterétől, Hersonissos nyüzsgő
központja kb. 2 km-re fekszik. A homokos/ kavicsos tengerpart kb. 500 méterre található, amelyet egy alagúton át lehet megközelíteni. A partra
shuttle busz közlekedik naponta több alkalommal
térítésmentesen.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (olasz, görög – előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, snack
bár, medence bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, 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 pénzváltás, internet sarok, üzletek, autóbérlés, orvosi ügyelet, mosoda, wellness
szolgáltatások, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szállodának összesen 330 szobája
van, melyek főépületben és több melléképületben
helyezkednek el. Standard és családi szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz

tartozik. A standard szobák hegyre vagy tengerre
néznek, felszereltségük: egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítés
ellenében), minihűtő, wireless internet (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC,
hajszárító található. A standard szobák alapterülete kb. 30 m2. A családi szobák kétszobásak,
alapterületük kb. 40 m2, ajtóval elválasztottak, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, kosárlabda, teniszpálya,
strandröplabda, íjászat, aerobik, vízi aerobik, asztalitenisz, darts, minigolf, animációs programok,
esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében
vehetők igénybe: biliárd, teniszpálya világítás, búvároktatás. A hoteltől 500 m-re fekvő „Star Beach”
vízipark számos vízi sportolási lehetőséget kínál.

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, fagylalt. 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.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint szauna, masszázs, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket játszótér, gyermekmedence, miniklub, mini diszkó, animációs programok várják.
Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy egyes
szolgáltatások a szomszédos Imperial Belvedere 4* szállodában vehetők igénybe.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Serita Beach HHHH
Hersonissos
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban a
nyugodt pihenésre vágyó
utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 22 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, a’la carte étterem (ázsiai, görök, olasz – előzetes foglalás szükséges),
bárok (lobby bár, medence bár, 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, amelyek egy főépületben és több melléképületben találhatóak. A szállodában superior, bungaló superior és családi bungaló szobatípusok
foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A superior szobák tengerre néznek,
felszereltségük: egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, telefon, minihűtő, 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.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, minidiszkó, tengervizes gyermekmedence, játszótér, vízi
csúszda várja. Rácsos kiságy és az étteremben
etetőszék 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, 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: teniszpálya, asztalitenisz, strandröplabda, darts, vízlabda, animációs programok, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszpálya világítás, motorizált vízi
sportok a tengerparton.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Mitsis Rinela Beach HHHH
Kokkini Hani
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• családbarát

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
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 térítés ellenében vehetőek igénybe.
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: internetsarok,
üzletek, orvosi ellátás, 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 tar-

tozik. 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 a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
napközben snackek, 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 térítés
ellenében állnak rendelkezésre.

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.

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.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Star Beach Hotel Village HHHH
Hersonissos
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 26 km-re található
Heraklion repülőterétől, Hersonissos városától kb.
1,5 km-re, a tengerparttól kb. 50 méterre fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, taverna étterem (előzetes foglalás szükséges), bárok (lobby bár, medence bár, snack bár)
várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, jacuzzi, vízi csúszdák. A
szálloda közvetlen közelében található a „Star
Beach Water Park”, mely szolgáltatásai térítésmentesen vehetők igénybe. A medencénél és a
tengerparton a napernyők, napágyak, strandtörölközők térítésmentesen állnak rendelkezésre.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. 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 találhatóak. A szállodában standard, családi és superior családi szoba foglalható. A legtöbb
szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard
szobák alapterülete kb. 28 m2, felszereltségük:
egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítés ellenében), wireless inter-

netezési lehetőség (térítés ellenében), minihűtő,
tea- és kávékészítési lehetőség. A fürdőszobában
kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található. A családi szobák két légterűek, kb. 40 m2-esek, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A
superior családi szobák alapterülete kb. 52 m2,
további felszereltségük megegyezik a családi
szobákéval.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence, játszótér és csúszdák várják. Rácsos
kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető.
Térítés ellenében gyermekfelügyelet 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. 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, kosárlabda, minifoci,
soft animációs programok, esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe:
vízi sportok a tengerparton. A közelben egy 18
lyukú golfpálya található.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Golden Beach HHHH
Hersonissos
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió
• all inclusive
• központban

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 25 km-re található
Heraklion repülőterétől, Hersonissos nyüzsgő
központja kb. 500 m-re fekszik. A homokos 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.

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.

SZOBÁK: A szállodának összesen 162 szobája
van. Standard és panorama standard 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.
Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Hersonissos Maris HHHH
Hersonissos
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió
• központhoz közel

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
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.

rendelkeznek, közvetlen medencekapcsolatosak,
a fürdőszobában jakuzzi, papucs, köpeny található, további felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, bárok (tengerparti bár, lobby bár) várja
a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék,
gyermekmedence. A medencénél a napernyők,
napágyak térítésmentesen állnak rendelkezésre, a
tengerparton térítés ellenében vehetőek igénybe.
Strandtörölközőt letét ellenében biztosít a szálloda. A lobbyban wireless internetezési lehetőség
térítésmentesen. Térítés ellenében pénzváltás,
internetsarok, mosoda, orvosi ügyelet, autóbérlés,
wellness szolgáltatások, üzletek.

ELLÁTÁS: Félpanziós ellátás, mely tartalmazza a
reggelit és a vacsorát büférendszerben, az italok
térítés ellenében vehetők igénybe.

SZOBÁK: A szállodának összesen 204 szobája
van, melyek a főépületben és bungalókban helyezkednek el. A legtöbb szobához erkély vagy
terasz tartozik. A szállodában standard és maisonette szobatípusok foglalhatók. A standard
szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható
légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítés
ellenében), minihűtő. A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található. A maisonette
szobák galériázottak, nappalival és hálószobával

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs, szauna, gőzfürdő,
jakuzzi.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítés ellenében
igénybe vehető szolgáltatások: fitneszterem, teniszpálya, teniszpálya világítás, biliárd, asztalitenisz, vízi sportok a tengerparton. Alkalmanként
görög estet, táncos- és barbeque estet szerveznek a szállodában, amelyen térítés ellenében lehet
részt venni.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék
igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Gouves Waterpark Holiday Resort HHHH
Gouves
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A hangulatos szállodát elsősorban családos utasaink
figyelmébe ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 17 km-re található
Heraklion repülőterétől, Gouves városában fekszik, Hersonissos központjától kb. 8 km-re, kb.
300 méterre a homokos-aprókavicsos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, bárok (lobby bár, snack bár, medence bár,
Sport’s Cafe, pizzázó) és diszkó várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák. A medencénél a napernyők
és a napágyak térítésmentesen, a tengerparton
térítés ellenében állnak rendelkezésre. Wireless
internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében pénzváltás,
internetsarok, üzletek, autóbérlés, kerékpárbérlés,
orvosi ügyelet, mosoda, wellness szolgáltatások,
konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda összesen 283 szobával
rendelkezik. Standard, családi szobák és maisonette családi szobák foglalhatók. A legtöbb
szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard
szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható
légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítés ellenében), minihűtő. A fürdőszobában zuhanyzó/

kád, WC, hajszárító található. A standard szobák
maximum 3 fő elhelyezését engedik alapterületük
kb. 20-22 m2. A családi szobák kétszobásak, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval,
maximum 5 fő elhelyezését engedik, alapterületük
kb. 32-40 m2. A maisonette szobák maximum 4
fő elhelyezését engedik, galériázottak, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval, alapterületük kb. 30-35 m2. A családi lakosztályok
alapterülete kb. 30 m2, kétszobásak, 2017-ben
kerülnek átadásra, wireless internetezési lehetőséggel rendelkeznek, felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: többfunkciós pálya (tenisz, röplabda,
foci), minifoci, medencejátékok, asztalitenisz,
darts, animációs programok, esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe:
teniszfelszerelés, számítógépes játékok, biliárd,
léghoki, búvároktatás.

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, 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, a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket játszószoba, gyermekmedence, miniklub, játszótér, vízi csúszdák,
mini diszkó, animációs programok várják. Rácsos
kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető.
Bébicsomag bérelhető a hotelben (bébiőr, babakád, vízforraló, üvegmelegítő, pelenkázó párna).

WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint mini SPA központ, mas�százs, testkezelések.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Evelyn Beach HHHH
Hersonissos
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• reggeli
• félpanzió
• all inclusive
• központban

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Hersonissos településen
fekszik, kb. 25 km-re Heraklion repülőterétől.
Hersonissos nyüzsgő központja kb. 500 m-re
található. A homokos tengerparttól kb. 50 m-re
fekszik, melytől egy út választja el. A szálloda közelében számos vásárlási és szórakozási lehetőség van.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, lobby bár és TV sarok 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 szobák
foglalhatók, melyek hegyre, oldalról tengerre vagy
tengerre néznek. A legtöbb szobához erkély vagy
terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége:
központilag szabályozott légkondicionáló (meghatározott időszakban működik), televízió, telefon,
széf (térítés ellenében), minihűtő (térítés ellenében), wireless internetezési lehetőség (térítés

ellenében). A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC
található.
ELLÁTÁS: Reggeli: a szálloda reggelis ellátása magában 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 07:30-23:00 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. Az import alkoholos és alkoholmentes italok,
frissen facsart gyümölcslé térítés ellenében fogyaszthatók.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: vízi sportok az 1,3 kmre található Star Beach víziparkban. A szálloda
alkalmanként görök estet rendez, amelyen térítés
ellenében lehet részt venni.
GYERMEKEKNEK: Rácsos kiságy igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Heronissos HHHH
Hersonissos
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• központban

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
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: pénzváltás, internetsarok, szobaszerviz, üzletek, mosoda, orvosi
ellátás, autóbérlés.
SZOBÁK: A szállodának összesen 190 szobája van. A szállodában standard és melléképületi
standard szobák foglalhatók. A legtöbb szobához
erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák
felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítés ellenében),
minihűtő (térítés ellenében), wireless internet (térítésmentesen). A fürdőszobában kád/zuhanyzó,
WC, hajszárító található. A melléképületi szobák
10 méterre helyezkednek el a főépülettől, felsze-

reltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:15-23:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délután snack, tea, kávé, sütemény. 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, alkalmanként
folklór est, vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: A szomszédos Hersonissos Maris
SPA szolgáltatásai térítés ellenében igénybevehetőek, ahova térítésmentes transzfert biztosít a
szálloda.
GYERMEKEKNEK: Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető.
Figyelem! Egyes szolgáltatások a szomszédos
Hersonissos Palace Hotelben érhetőek el.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Mediterraneo Hotel HHHH
Hersonissos
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• család barát

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát családosoknak,
pároknak, fiataloknak egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A Hersonissos városában található
szálloda kb. 26 km-re helyezkedik el Heraklion
repülőterétől, Hersonissos központja kb. 1,5 kmre található. A szálloda a tengerparttól kb. 400
méterre helyezkedik el. A vízben kövek, sziklák
előfordulhatnak, ezért fürdőcipő viselését javasoljuk. A Star Beach vízipark kb. 400 m-re található
a szállodától.
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/zuhany-

zó, WC, hajszárító található. A szobák alapterülete
kb. 26 m2. A junior suite szobák alapterülete kb.
32 m2, két hálószobával rendelkeznek, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.

WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, szépség kezelések, szauna, törökfürdő, jakuzzi.

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.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszda és játszótér várja. Rácsos kiságy és
az étteremben etetőszék igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, asztalitenisz, darts,
teniszpálya, strandröplabda, minifoci. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: számítógépes játékok, biliárd, vízi sportok a tengerparton.
Alkalmanként tematikus estet szerveznek a szállodában.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Elmi Suites HHHH
Hersonissos
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• központhoz közel

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban fiataloknak, a nyüzsgést kedvelő
utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 27 km-re található
Heraklion repülőterétől, Hersonissos központja
kb. 700 m-re található. A tengerparttól kb. 50 m-re
fekszik. A Star Beach vízipark kb. 500 m-re fekszik
a hoteltől.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte étterem, bárok (medence bár/
snack bár, tengerparti bár várja a vendégeket. A
kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence
található. A napágyak és napernyők a medencénél
térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében
vehetőek igénybe. Strandtörölközőt letét ellenében biztosít a szálloda, a strandtörölköző cseréje
térítés ellenében lehetséges. Alkalmanként esti
showműsorok szórakoztatják a vendégeket. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében szobaszerviz, internet sarok, üzletek, orvosi ellátás.
SZOBÁK: A szálloda 245 szobával rendelkezik,
standard és családi szobák foglalhatók, melyek
több épületben találhatóak. A szobák a 2016-ban
felújításra kerültek. A legtöbb szobához erkély
vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló,
televízió, telefon, széf (térítés ellenében), minihűtő,

wireless internetezési lehetőség térítésmentesen.
A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító
található.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló,
miniklub várja.

ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-22:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késő
kontinentális reggeli, napközben snackek, délutáni
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
italok térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, squashpálya, kosárlabda
pálya, asztalitenisz, alkalmanként showműsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe.
A hoteltől kb. 8 km-re golfpálya található.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: szauna. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére
állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint gőzfürdő, jakuzzi, masszázs.

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

227

228

Görögország | Kréta

Agrabella HHH
Hersonissos
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió
• all inclusive
• központban

VÉLEMÉNYÜNK:

A barátságos szállodát a
város közelsége miatt elsősorban fiataloknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 24 km-re fekszik Heraklion repülőterétől, Hersonissos központjától 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 a lobbyban, üzletek, széf a recepción,
orvosi ügyelet.
SZOBÁK: A szállodának összesen 120 szobája
van, melyek főépületben és melléképületben helyezkednek el. Standard szobák foglalhatóak. A
legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A
standard szobák alapterülete kb. 17-22 m2, felszereltségük: egyénileg szabályozható légkondicionáló (térítés ellenében), telefon, minihűtő
(térítés ellenében kérhető). A fürdőszobában kád/
zuhanyzó, WC található.

ELLÁTÁS: Félpanzió: a szálloda félpanziós ellátása magába foglalja a reggelit és a vacsorát. Az
italok térítés ellenében fogyaszthatóak. All inclusive ellátás, amely 08:00-22:30 között vehető igénybe, 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.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Christiana Beach HHH
Stalis
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió
• központban

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban a
nyugodt pihenésre vágyóknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 30 km-re fekszik Heraklion repülőterétől, Stalis településen található, kb.
100 méterre fekszik a városközponttól, míg Malia városától kb. 1,5 km-re. A hotel közvetlenül a
homokos/kavicsos tengerparton fekszik. A vízben
sziklák előfordulhatnak, ezért fürdőcipő viselését
ajánljuk.

ELLÁTÁS: Félpanzió: a szálloda félpanziós ellátása magába foglalja a reggelit és a vacsorát. Az
italok térítés ellenében fogyaszthatók.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló
várja. A gyermekek számára rácsos kiságy igényelhető.

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. Strandtörölközőt nem biztosít a
szálloda. Térítés ellenében: széf a recepción, orvosi ellátás. Wireless internetezési lehetőség a
lobbyban térítésmentesen lehetséges.
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 (térítés
ellenében), televízió, telefon, minihűtő (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC található.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Sunset Beach Hotel HHH
Kokkini Hani
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió
• központban

VÉLEMÉNYÜNK:

Az egyszerűbb szállodát
elsősorban fiataloknak
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHH

illusztráció
FEKVÉSE: A Kokkini Hani városában található
szálloda kb. 8 km-re található Heraklion repülőterétől, a központtól kb. 100 m-re, Hersonissos belvárosától kb. 11 km-re, a homokos tengerparttól
kb. 50 méterre fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2016-ban részben
felújított szállodában központi étterem, medence bár, snack bár, TV sarok várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medence. A medencénél a
napernyők és a napágyak térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre.
Alkalmanként görög barbeque estet tartanak a
hotelben, amelyen térítés ellenében lehet részt
venni. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében: pénzváltás, internet sarok, orvosi ellátás.

26 m2. A családi szobák hálószobából és nappali
részből állnak, alapterületük kb. 36 m2, felszereltségük megegyezik a superior szobákéval.
ELLÁTÁS: Félpanziós ellátás, mely magába foglalja a reggelit és a vacsorát svédasztalos rendszerben, az italok fogyasztása térítés ellenében áll
a vendégek rendelkezésére.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: darts.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket játszótér várja.

SZOBÁK: A szálloda 19 szobával rendelkezik.
A szállodában superior és családi szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz
tartozik. A superior szobk felszereltsége: légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítés ellenében), minihűtő, wireless internetezési lehetőség
(térítésmentesen), minihűtő (térítés ellenében).
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító
található. A superior szobák alapterülete kb. 20Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Dimitrion Central Hotel HHH
Hersonissos
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• reggeli
• félpanzió
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

Az egyszerűbb szolgáltatásokkal bíró szállodát elsősorban fiataloknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHH

illusztráció
FEKVÉSE: A Hersonissosban található szálloda
kb. 25 km-re található Heraklion repülőterétől. A
homokos/kavicsos tengerparttól kb. 50 m választja el. A vízben helyenként kövek, sziklák előfordulhatnak, ezért fürdőcipő viselését javasoljuk.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, medence/snack bár, diszkó várja
a vendégeket. A kertben szabadtéri medence,
gyermekmedence, napozóterasz található. A
medencénél a napernyők, napágyak térítésmentesen, míg a tengerparton térítés ellenében állnak
rendelkezésre. Wireless internetezési lehetőség a
lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében: széf
a recepción, internetsarok, wellness szolgáltatások, orvosi ellátás.
SZOBÁK: A szállodának összesen 93 szobája
van, melyek egy főépületben találhatók. A szállodában standard szobák foglalhatók. A standard
szobák felszereltsége: központilag szabályozott
légkondicionáló (térítés ellenében), televízió, telefon, wireless internetezési lehetőség (térítés
ellenében). A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC
található. Hajszárítót és vasalót lekérésre a recepció biztosít.

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: fitneszterem, szauna. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint szauna, masszázs, jakuzzi, szolárium.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Oceanis HHH
Anissaras
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban a
nyugodt pihenésre vágyó
utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Anissaras településen fekszik, kb. 23 km-re található Heraklion repülőterétől, Hersonissos városa kb. 3 km-re található. A
kavicsos tengerparttól kb. 900 méterre fekszik, a
vízben előfordulhatnak nagyobb kövek, ezért fürdőcipő viselését ajánljuk. A partra buszjárat közlekedik naponta háromszor, kivéve vasárnap.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, medence bár várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló. A
medencénél a napernyők és a napágyak térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében állnak
rendelkezésre. A szórakozásról sport programok
gondoskodnak. Térítés ellenében internetkávézó,
széf, wireless internetezési lehetőség.
SZOBÁK: A szállodának összesen 126 szobája
van. A szállodában standard szobák foglalhatók,
felszereltségük: légkondicionáló (térítés ellenében), televízió, telefon, és hűtő. A legtöbb szobához erkély, vagy terasz tartozik. A fürdőszobában
zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található.

sive ellátás, amely 07:30-23:00 óra között vehető
igénybe, és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben
svédasztalos rendszerben, délután snackek, tea,
kávé, 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 (félpanziós foglalás esetén térítés ellenében), asztalitenisz (félpanziós
foglalás esetén térítés ellenében), darts. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges,
illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló
és játszótér várja.

ELLÁTÁS: Félpanzió: a szálloda félpanziós ellátása magába foglalja a reggelit és a vacsorát. Az
italok térítés ellenében fogyaszthatóak. All incluSzíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Central Hersonissos Hotel HHH
Hersonissos
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió
• központban

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHH

illusztráció
FEKVÉSE: A Hersonissos városában található
szálloda kb. 25 km-re található Heraklion repülőterétől, míg a központtól kb. 200 m-re. A homokos/kavicsos tengerparttól kb. 300 méterre
fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2016-ban részben
felújított szállodában központi étterem, lobby
bár, medence bár, TV sarok 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 térítésmentesen. Térítés ellenében: pénzváltás, széf a
recepción, internet sarok, orvosi ellátás.
SZOBÁK: A szálloda 90 szobával rendelkezik,
melyek két épületben helyezkednek el. A szállodában standard és superior szobák foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló (térítés ellenében),
televízió, telefon, wireless internetezési lehetőség,
hűtő (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC található. Hajszárítót és vasalót
lekérésre biztosít a szálloda térítésmentesen. A
standard szobák alapterülete kb. 18-23 m2. A

superior szobák 2015-ben felújításra kerültek, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval,
a minihűtő térítésmentesen biztosított.
ELLÁTÁS: Reggelis ellátás, amely magában
foglalja a reggelit. Félpanziós ellátás, mely magába foglalja a reggelit és a vacsorát svédasztalos
rendszerben, az italok fogyasztása térítés ellenében áll a vendégek rendelkezésére.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: biliárd. Golfozási lehetőség kb. 8 km-re található a szállodától. A Star
Beach vízipark kb. 1 km-re fekszik a hoteltől.
GYERMEKEKNEK: A gyermekek számára rácsos
kiságy igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Malia Holidays HH
Malia
• relax/young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• reggeli

VÉLEMÉNYÜNK:

Az egyszerűbb szolgáltatásokkal bíró szállodát a
nyugodt pihenésre vágyó
utasainknak valamint fiataloknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Malia telelpülésen található, kb. 32 km-re Heraklion repülőterétől. A homokos tengerparttól kb. 900 méterre fekszik.

ELLÁTÁS: Kontinentális reggeli. A bárokban a helyi és az import alkoholos és alkoholmentes italok
térítés ellenében fogyaszthatók.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014-ben felújított,
nagyon szép kertben fekvő szállodában központi
étterem, medence bár, snack bár várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, napozóterasz.
A medencénél a napernyők és a napágyak térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében állnak
rendelkezésre. Wireless internetezési lehetőség a
lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében internetsarok, széf a recepción.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: biliárd, vízi sportok a
tengerparton.
GYERMEKEKNEK: Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető.

SZOBÁK: A szállodának összesen 100 szobája
van. A szállodában standard szobák foglalhatók.
A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló (térítés ellenében),
telefon, minihűtő, tea- és kávékészítési lehetőség,
wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A legtöbb szobához erkély vagy terasz
tartozik. A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC és
hajszárító található. Vasaló és vasalódeszka a recepción igényelhető térítésmentesen.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Venus Mare Apartments HH
Analipsis
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• önellátás

VÉLEMÉNYÜNK:

Az apartman komplexumot
elsősorban fiataloknak,
családosoknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HH

illusztráció
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, napozóterasz. 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, wireless internetezési lehetőség.

illusztráció

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
a helyszínen.
GYERMEKEKNEK: Rácsos kiságy igényelhető.

SZOBÁK: A komplexumban 56 szoba található,
studió és apartman szoba foglalható. A modern
stílusban berendezett studió szobákban 2 ágy, 1
kanapéágy, telefon, széf (térítés ellenében), TV,
légkondicionáló, a konyhasarokban 2 főzőlap,
hűtő, vízforraló, toast sütő található. A fürdőszobában zuhanyzó, WC található. Az apartman
szobákban két kanapéágy, szeparált hálórész,
telefon, széf (térítés ellenében), légkondicionáló,
Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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A hagyomány szerint Rodosz kiemelkedett a tengerből, és annyira megtetszett Apolló istennek, hogy ezután elárasztotta áldásával a szigetet.
Az Égei-tenger egyik legkedveltebb gyöngyszeme a Dódekanészosz-szigetcsoport legnagyobb szigete. A napsütéses napok száma 300 körüli
évente, így az év minden időszakában ideális nyaralóhely. Forró, száraz nyarak, enyhe telek jellemzik a sziget éghajlatát. A tengervíz hőmérsék
lete a nyári időszakban akár a 25 fokot is elérheti.
Rodosz az utóbbi időkben a turisták közkedvelt üdülőhelyévé vált. Kiváló választás a pezsgő éjszakai életet kedvelőknek, családi pihenésre
vágyóknak és a sportot kedvelő utasainknak is. A sziget nyugati és észak-nyugati oldala igazi szörfparadicsomnak számít, ahol zömében kavi
csos, köves partszakaszokat találunk. A keleti oldalon aranyhomokos strandok sorakoznak – egyik a másik után. Külön említésre méltó Faliraki
finom homokja, amelyet a családok is nagy szeretettel választják. A repülőtértől kb. 16 km-re elhelyezkedő főváros (Rodosz város) az egyik
legkedveltebb és legizgalmasabb úticél, történelmi műemlékei az UNESCO világörökséget gazdagítják. Gazdag lovagkori történelmi múltja szin
te minden épületen és utcán visszaköszön. A középkori fallal körülvett, különleges hangulatú óváros szűk utcácskáiban hangulatos éttermek,
üzletek, tavernák, kávézók sora várja az arra járókat.
AZ ORSZÁG ALAPTERÜLETE: 1398 km2
RODOSZ

IA

IX
KOSKINOU

IALYSSOS
KALITHEA

FALIRAKI

KOLYMBIA

LAKOSSÁGA: kb. 114.334 ezer fő
FŐVÁROS: Rodosz város
HIVATALOS NYELV: görög. Természetesen
angolul és németül is beszélnek a turista
övezetekben.
IDŐELTOLÓDÁS: +1 óra.
HIVATALOS FIZETŐESZKÖZ: Euró
ÉGHAJLAT, JELLEMZŐ KLÍMA: Rodoszt, a
napfény szigetének nevezik, nem véletlenül, hiszen 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 UTASAINK RÉ
SZÉRE: 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.

RODOSZ
www.sunfun.hu

HÍVÁSOK INDÍTÁSA:
Magyarországra Görögországból: 00 36 ...
Görögországba Magyarországról: 00 30…
SUN & FUN ÜGYELETI TELEFONSZÁM
(csak sürgős esetben hívható, munkaidőn
kívül): 0036 70 329 5102

Görög Nagykövetség
Magyarországon:

1063 Budapest, Szegfű u.3.
Telefon: 413-2600, 413-2610 Fax: 3421934
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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Aldemar Paradise Village HHHHH
Kalithea
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszda

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Kalithea településen található, kb. 20 km-re a repülőtértől, kb. 6 km-re
Rodosz város központjától, közvetlenül a tengerparton fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A nagy területen fekvő
szállodában központi étterem, tengerparti étterem, a’la carte éttermek (kínai, görög, olasz - előzetes foglalás szükséges), bárok (központi bár,
tengerparti bár, „stage” bár) várják a vendégeket.
A kertben tengervizes és édesvizes szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszda. 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 és apartman 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 zuhanyzó/kád, WC,
hajszárító található. Az apartman szobák felszereltsége megegyezik a standard szobákéval, egy
nappalival és hálószobával rendelkeznek, 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.

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.

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.

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

Rodosz | Görögország

Aldemar Amilia Mare HHHHH
Kalithea
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszda

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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.

A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító
található. A családi szobák felszereltsége megegyezik a standard szobákéval, kétszobásak, 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.

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).
Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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La Marquise Luxury Resort HHHHH
Faliraki
• prestige/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió
• all inclusive
• csak felnőttek

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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
(előzetes foglalás szükséges), 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, family suite és junior 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 egy hálószobából és egy nappaliból állnak, felszereltségük megegyezik a superior szobákéval, alapterületük kb. 46 m2. A junior suite
szobák alapterülete kb. 46 m2, egylégterűek, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
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. All inclusive ellátás, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, késői reggeli,
délutáni tea, kávé, sütemény, fagylalt (meghatározott időpontban). 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, 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.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Rodos Palladium Hotel HHHHH
Kalithea
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• közvetlen part
• félpanzió

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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 wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. 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, suite, 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), wire-

less internetezési lehetőség (térítésmentesen).
A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító
található. A standard szobák hegyre vagy tengerre néznek, alapterületük kb. 27 m2. A superior szobák alapterülete kb. 30 m2, a főépületben
találhatók, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval, további felszereltség: 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
lakosztályok alapterülete kb. 75 m2, egy hálószobával és nappalival, valamint két fürdőszobával
rendelkeznek. 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.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, teniszpálya, kosárlabdapálya, röplabdapálya, minigolf, asztalitenisz,
strandröplabda, boccia, aerobik, vízi aerobik, soft
animációs programok. A hoteltől kb. 8 km-re egy
18 lyukú golfpálya található.
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.

ELLÁTÁS: Félpanziós ellátás, mely az alábbi
szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli és vacsora
a központi étteremben svédasztalos rendszerben,
az italok térítés ellenében fogyaszthatóak.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Bayside Hotel HHHH
Kremasti
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• reggeli
• félpanzió

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban a
nyugodt pihenésre vágyó
utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Kremasti településen fekszik, kb. 5 km-re a repülőtértől, és kb. 3 km-re a
városközponttól. A tengerparttól csak egy sétány
választja el.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, bárok (központi bár, medence bár, kávézó), TV sarok várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A napernyők,
napágyak a medencénél térítésmentesen, míg a
tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. Alkalmanként karaoke műsorral szórakoztatják a vendégeket. A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében:
internetsarok, széf a recepción, pénzváltási lehetőség, autóbérlés, kerékpárbérlés.
SZOBÁK: A szálloda 71 szobával rendelkezik,
studió szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához
erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, telefon, minihűtő, főzőlap, wireless
internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító, található.

ELLÁTÁS: A szálloda ellátás nélkül, reggelivel
vagy félpanziós ellátással foglalható. A reggelis
ellátás magába foglalja a reggelit, a bárokban az
italok térítés ellenében fogyaszthatók. Félpanzió:
a szálloda félpanziós ellátása magába foglalja a
reggelit és a vacsorát. Az italok térítés ellenében
fogyaszthatóak.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges vagy térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak: biliárd, vízi sportok a tengerparton. A hoteltől kb. 100
méterre szörf- és kite oktatás található.
WELLNESS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges vagy térítés ellenében a vendégek rendelkezésre állnak különböző wellness
és szépségszolgáltatások, mint masszázs.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Kresten Palace HHHH
Kalithea
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió
• közvetlen part

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban igazi
kikapcsolódásra, pihenésre
vágyó utasainknak ajánljuk.<br />

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Kalithea településen található, kb. 20 km-re a repülőtértől, kb. 6 km-re
Rodosz város központjától, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2009-ben felújított
szállodában központi étterem, taverna, bárok (kávézó, medence bár, „Cocktail” bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló. A napernyők, napágyak a medencénél
térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében
állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs
programok, esti show műsorok gondoskodnak.
Térítés ellenében: internetezési lehetőség, pénzváltó, autóbérlés, üzletek, mosoda, orvosi ügyelet,
konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 285 szobával rendelkezik. A
hotelben standard és családi szobák foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A standard szobák felszereltsége: központilag
szabályozott légkondicionáló (meghatározott
időszakokban működik), széf (térítés ellenében),
televízió, telefon, minihűtő. A fürdőszobában kád/
zuhanyzó, WC, hajszárító található. A családi szobák nagyobb alapterületűek, egy légterűek, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.

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: fitneszterem, teniszpálya, asztalitenisz, minigolf, strandröplabda, játékterem, biliárd, 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. Rácsos kiságy igényelhető. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.
Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a szálloda
politika alapján a vacsora hosszú nadrágban/
megfelelő öltözetben látogatható.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Electra Palace HHHH
Ialyssos
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió
• all inclusive
• közvetlen part

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Ialyssos településen fekszik, kb. 6 km-re a repülőtértől, kb. 10 km-re Rodosz város központjától, közvetlenül a privát tengerpartján.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (olasz, kínai, mediterrán - előfoglalás szükséges), bárok (lobby bár,
„lounge” bár, medence bár, ’Waves’ bár) várják a
vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence, jakuzzi. A napernyők, napágyak, 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:
szobaszerviz, pénzváltó, mosoda, autóbérlés, internetsarok, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 309 szobával rendelkezik.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A classic kertre néző szobák felszereltsége:
egyénileg szabályozható légkondicionáló, széf
(térítésmentesen), telefon, televízió, minibár (érkezéskor feltöltve az All inclusive vendégeknek),
tea-és kávékészítési lehetőség, wireless internetezési lehetőség. A fürdőszobában kád/zuha-

nyzó, WC, hajszárító, köntös, papucs található. A
superior szobák medencére vagy tengerre néznek
illetve tenger felőli fekvésük lehet, felszereltségük
megegyezik a classic szobákéval. A junior suite
szobák nagyobb alapterületűek, felszereltségük
megegyezik a classic szobákéval. A családi lakosztályok nappalival és hálószobával rendelkeznek, tolóajtóval elválaszthatóak, felszereltségük
megegyezik a classic szobákéval. A superior
családi lakosztályok nappalival, hálószobával és
két fürdőszobával rendelkeznek, felszereltségük
megegyezik a classic szobákéval. A deluxe suite
szobák nappalival, étkezőrésszel, hálószobával,
két fürdőszobával két erkéllyel rendelkeznek, felszereltségük megegyezik a classic szobákéval.
ELLÁTÁS: Félpanziós ellátás, amely magába
foglalja a reggelit és a vacsorát, az italok térítés
ellenében fogyaszthatók. 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, délutáni tea, kávé, sütemény. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen
fogyaszthatók. Tartózkodás alatt egy alkalommal
térítésmentesen lehet étkezni valamelyik a’la car-

te étteremben, azonban előzetes foglalás szükséges. Az import alkoholos és alkoholmentes italok,
valamint az a’la carte étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások az All inclusive ellátást foglaló vendégek részére: teniszpálya, asztalitenisz, strandröplabda, minifoci, vízilabda, kosárlabda, aerobik, vízi
aerobik, zumba, táncórák, animácós programok,
esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges vagy térítés ellenében
vehetők igénybe: focioktatás, szörfoktatás, teniszoktatás, búvárkodás, biliárd.
WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: belső
medence, fitneszterem. Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness
és szépségszolgáltatások, mint szauna, törökfürdő, jakuzzi, masszázs, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, játszótér várja.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Irene Palace HHHH
Kolymbia
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A változatos szolgáltatással rendelkező szállodát
elsősorban kisgyermekes
családoknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
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, kávézó/koktél 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, esti
showműsorok gondoskodnak. Térítés ellenében:
üzletek, pénzváltás, internet sarok, wireless internetezési lehetőség, mosoda, fodrászat, orvosi
ügyelet.
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: egyénileg szabályozható légkondicionáló, széf (térítés ellenében),
telefon, televízió, minihűtő, wireless internetezési
lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában
kád/zuhanyzó, 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,
napközben snackek, délutáni tea, kávé, sütemény,
fagylalt (gyerekeknek, meghatározott időszakban). A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen
fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok térítés ellenében állnak rendelkezésre.

WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint szauna, masszázs, fodrászat.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, minidiszkó, miniállatkert várja. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, kosárlabda, foci, röplabda, darts, vízilabda, teniszpálya, minigolf,
asztalitenisz, animációs programok, esti show
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges illetve térítés ellenében vehetők
igénybe: teniszpálya világítás, biliárd, vízi sportok
a tengerparton. A szállodától kb. 5 km-re található egy 18 lyukú golfpálya. Hetente egyszer görög
estet rendeznek a szállodában tradicionális görög
ételekkel, zenével és tánccal.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Cathrin Hotel HHHH
Faliraki
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• reggeli
• félpanzió
• teljes panzió

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Faliraki településen található közel a kikötőhöz, kb. 15 km-re a repülőtértől,
kb. 2,5 km-re Faliraki város központjától. A híres
Ladiko tengerparttól kb. 600 m-re helyezkedik el,
ahova naponta háromszor ingyenes shuttle busz
közlekedik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2007-ben felújított
szállodában központi étterem, központi bár és
medence/snack bár várja a vendégeket. A kertben
szabadtéri medence, gyermekmedence. A napernyők, napágyak a medencénél térítésmentesen,
míg a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs programok, esti show műsorok gondoskodnak. Térítés
ellenében: internetsarok, orvosi ellátás, mosoda,
pénzváltási lehetőség, autóbérlés, wireless internetezési lehetőség, üzletek.

SZOBÁK: A több épületből álló szállodakomplexum 173 szobával rendelkezik, melyben standard
szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély
vagy terasz tartozik. A standard szobák mérete
kb. 18 m2, felszereltségük: központilag szabályozott légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), széf (térítés ellenében), televízió,
telefon, minihűtő. A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található.
ELLÁTÁS: Reggeli: a szálloda reggelis ellátása
magába foglalja a reggelit, a bárokban a fogyasztás térítés ellenében lehetséges. Félpanzió: a szálloda félpanziós ellátása magába foglalja a reggelit
és a vacsorát. Az italok térítés ellenében fogyaszthatóak. Teljes ellátás: a szálloda teljes ellátása
magába foglalja a reggelit, ebédet, vacsorát, az
italok térítés ellenében fogyaszthatók.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, darts, aerobik, labdajátékok a medencében. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges vagy térítés ellenében a
vendégek rendelkezésére állnak: fitneszterem, teniszpálya, számítógépes játékok, biliárd, vízilabda,
tematikus est és élőzene.
WELLNESS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges vagy térítés ellenében a vendégek rendelkezésre állnak különböző wellness
és szépségszolgáltatások, mint masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
gyermekanimáció, miniklub és játszótér várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék igényelhető. Gyermekfelügyelet térítés ellenében.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Golden Odyssey HHHH
Kolymbia
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Kolymbia településen fekszik nyugodt környezetben, kb. 650 m-re a város
központjától, kb. 30 km-re Heraklion repülőterétől,
kb. 1 km-re a homokos-kavicsos tengerparttól. A
tengerpartra ingyenes shuttle busz közlekedik a
szállodától.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014-ben felújított
szállodában központi étterem, bár (medence/
snack bár), TV sarok várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló,
napozóterasz. A napernyők és napágyak a medencénél térítésmentesen, a tengerparton térítés
ellenében vehetők igénybe. A szórakozásról sport
és soft animációs programok, esti show műsorok
gondoskodnak. Térítés ellenében: orvosi ügyelet,
mosoda.
SZOBÁK: A szálloda összesen 175 szobával rendelkezik, melyek egy főépületben és több melléképületben helyezkednek el. Standard, superior és
családi szobák foglalhatók. A legtöbb szobához
erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakban működik), televízió, telefon, széf
(térítés ellenében), minihűtő. A fürdőszobában
kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található. A superi-

or szobák a főépületben találhatóak, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A családi
szobák kétszobásak, de egyterűek, részlegesen
elválasztottak egymástól, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely az alábbi
szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a főétteremben svédasztalos rendszerben,
délutáni snack, tea, kávé, sütemény. A bárokban
és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: teniszpálya, asztalitenisz, strandröplabda, boccia, animációs programok, esti
showműsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges vagy térítés ellenében vehetők
igénybe: biliárd. Hetente egyszer görög estet rendeznek a hotelben tradicionális görög ételekkel és
zenével.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló,
játszótér várja. Rácsos kiságy és az étteremben
etetőszék igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Filerimos HHHH
Ialyssos
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• reggeli
• félpanzió
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
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: autóbérlés, motor- és kerékpárbérlés, széf a recepción, internetsarok, üzletek,
wireless internetezési lehetőség a lobbyban.
SZOBÁK: A szállodában standard, studió, családi,
bungaló 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 zuhanyzó/kád, WC
található. A studiók alapterülete kb. 26 m2, felszereltségük: légkondicionáló, televízió, telefon, konyhasarok. A fürdőszobában kád, WC és hajszárító

található. A családi szobák alapterülete kb. 30 m2,
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A bungaló szobák alapterülete 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.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
és játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető.

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, animációs programok. Térítés ellenében: biliárd.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Sun Beach Resort HHHH
Ialyssos
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• önellátás
• reggeli
• félpanzió
• közvetlen part

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát magas színvonalú gyermekszolgáltatásai
miatt elsősorban családoknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
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, studió, családi szoba, 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 fürdőszo-

bában kád/zuhanyzó, WC, hajszárító található. A
standard szobák kertre vagy tájra néznek, alapterületük kb. 23 m2. A superior szobák alapterülete
kb. 23 m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval, extrák: wireless internet (térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség, a
fürdőszobában köntös, papucs található. A családi szobák alapterülete kb. 25 m2, a pótágy kempingágy, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval, extrák: konyhasarok, mikrohullámú
sütő, kávéfőző. A studió szobák alapterülete kb.
23-25 m2, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval, extrák: konyhasarok főzőegységgel,
mikrohullámú sütő, étkező asztal székekkel, kávéfőző, robotgép, toastsütő, vízforraló. A superior
studió szobák alapterülete 25 m2, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval, extrák: mint
a superior és a stúdió szobákban. Az apartmanszobák alapterülete kb. 38- 45 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.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Blue Horizon HHHH
Ialyssos
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió
• teljes panzió
• közvetlen part

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
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, bárok (lobby bár,
tengerparti bár) várja a vendégeket. A kertben
szabadtéri medence, gyermekmedence. A napernyők, napágyak a medencénél és a tengerparton
térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról soft animációs és sport programok, valamint esti show műsorok gondoskodnak. Térítés
ellenében: szobaszerviz, széf, üzletek, internetsarok, mosoda, fodrászat, wireless internetezési
lehetőség a lobbyban.
SZOBÁK: A szálloda összesen 222 szobával rendelkezik, melyek egy főépületben és több melléképületben helyezkednek el. Standard és bungaló
típusú szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához
erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák
felszereltsége: egyénileg szabályozható 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 fogyaszthatóak.
Teljes ellátás, mely az alábbi szolgáltatásokat
tartalmazza: reggeli ebéd és vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben, az italok
térítés ellenében fogyaszthatóak.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, vízi aerobik, teniszpálya,
röplabda, kosárlabdapálya, darts, vízilabda, animációs programok és esti show műsorok. Egyes
szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges
vagy térítés ellenébe állnak rendelkezésre: vízi
sportok a tengerparton, biliárd.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Lito Hotel HHH
Ixia
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• reggeli
• félpanzió
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

A barátságos szállodát elsősorban családos utasaink
részére ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Ixia településen fekszik, kb.
9 km-re a repülőtértől, kb. 4 km-re Rodosz város
központjától, kb. 20 m-re a homokos-kavicsos
tengerparttól. A szálloda közelében éttermek, bárok, üzletek találhatóak.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, bárok (medence bár, snack bár) várják
a vendégeket. A kertben szabadtéri medence
és gyermekpancsoló található. A napernyők és
napágyak a medencénél térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében állnak a vendégek
rendelkezésére. Térítés ellenében: autóbérlés,
internetsarok, wireless internetezési lehetőség a
lobbyban.

kat 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, napközben snackek. A
bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és
alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen
fogyaszthatók.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, minigolf. Térítés ellenében: teniszpálya, vízi sportok a tengerparton.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló
várja.

SZOBÁK: A szálloda 102 szobával rendelkezik,
amelyek egy 4 emeletes főépületben helyezkednek el. A legtöbb szobához erkély tartozik. Standard szobák foglalhatóak. A standard szobák
felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió,
minihűtő, széf (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC található.
ELLÁTÁS: Reggelis ellátás, mely tartalmazza a
reggelit, az italok térítés ellenében fogyaszthatók.
Félpanziós ellátás, mely az alábbi szolgáltatásoSzíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Általános információk | Zakynthos

Zakynthos a harmadik legnagyobb és legdélibb sziget a Jón-tengeren. A középkorban Fiore de Levanténak, azaz Kelet Virágának hívták. A görög szi
get kezdetektől fogva rengetek művészt, írót és utazót vonzott, itt született Solomos Dionysios, a görög himnusz szövegírója is. A sziget kristálytiszta
vize, páratlan szépségű öblei, aranyhomokos strandjai miatt igazi turistaparadicsommá vált az utóbbi években. Partvonala kb. 123 km hosszú, déli
részén hosszú, lassan mélyülő, homokos strandok találhatók. Ezen a részen található a veszélyeztetett caretta caretta (ál-cserepes) teknősök tojásra
kó helye. Ezek a kisteknősök a sziget szimbólumává váltak. Másik nevezetessége a sziget észak-nyugati oldalán, a több száz méter magas sziklákkal
ölelt Navagio öböl, ahová 1981-ben partra sodródott egy Panagiotis nevű csempészhajó, ami azóta is eredeti állapotában áll a homokba mélyedve.
A sziget jelképei közé tartoznak a Kék-Barlangok (Blue Caves) is, melyek nevüket a barlangok bejáratánál lévő kristálytiszta, kék vízről kapták. A
barlangokhoz csak csónakkal vagy hajóval lehet eljutni. A szigeten élő őshonos fókák itt hozzák világra kicsinyeiket.
A természet és búvárkodás szerelmeseinek az északi part nyújthat kikapcsolódást. A víz alatti sziklák és barlangok közötti látvány felejthetetlen
élményt nyújthat a búvárkodóknak. Főszezonban a szigetet aktív éjszakai élet jellemzi.
AZ ORSZÁG ALAPTERÜLETE: 410 km2

ZAKYNTHOS

LAKOSSÁGA: kb. 40.759 fő (2011)
FŐVÁROS: Zakynthos
HIVATALOS NYELV: görög. Természetesen
angolul és németül is beszélnek a turista
övezetekben.

HÍVÁSOK INDÍTÁSA:
Magyarországra Görögországból: 00 36 …
Görögországba Magyarországról: 00 30…
SUN & FUN ÜGYELETI TELEFONSZÁM
(csak sürgős esetben hívható, munkaidőn
kívül): 0036 70 329 5102

IDŐELTOLÓDÁS: +1 óra.
HIVATALOS FIZETŐESZKÖZ: Euró
ALYKANAS
TSILIVI
ZAKYNTHOS
ARGASSI
LAGANAS
VASSILIKOS

ÉGHAJLAT, JELLEMZŐ KLÍMA: Zakhyntos 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 megöltve a szűk kis utcácskákat,
sétányokat.
OLTÁSOK: Nem szükséges védőoltás.
BEUTAZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK
MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ UTASAINK RÉ
SZÉRE: Görögország 1981-ben csatlakozott
az Európai Unióhoz és 1985 óta schengeni
ország, így az érvényes útlevél mellett akár
az új, kártyás típusú személyi igazolván�nyal is utazhatunk Zakynthosra. Az útlevélnek a visszaúttól számítva még 3 hónapig érvényesnek kell lennie.

www.sunfun.hu

Görög Nagykövetség
Magyarországon:

1063 Budapest, Szegfű u.3.
Telefon: 413-2600, 413-2610 Fax: 3421934
E-mail: greekemb@axelero.hu

Magyar Nagykövetség
Görögországban:

25-29. Od. Karneadou, Kolonaki
10675 Athén
Tóth József nagykövet
Tel.: (00 30 210) 725 6800
Fax: (00 30 210) 725 6840
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Zante Park HHHHH
Laganas
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió
• központban

VÉLEMÉNYÜNK:

A barátságos szállodát
elsősorban fiataloknak,
pároknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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, a’la carte étterem, bárok (lobby bár,
medence/snack bár, „Mirrors Bar”, „La Palma
Bar”), TV sarok várják a vendégeket. A kertben
szabadtéri medencék. A napernyők, napágyak
a medencénél térítésmentesen, a tengerparton
térítés ellenében állnak rendelkezésre. Strandtörölközőt térítés ellenében biztosít a szálloda. A
szórakozásról esti showműsorok gondoskodnak.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében konferenciaterem,
internetsarok, fodrászat, szobaszerviz, mosoda,
autóbérlés, pénzváltás.
SZOBÁK: A szálloda összesen 135 szobával
rendelkezik, standard, superior és deluxe szobák
foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége:
légkondicionáló, széf (térítés ellenében), televízió,
telefon, wireless internetezési lehetőség (térítés
ellenében), minibár (térítés ellenében), minihűtő

(térítésmentesen), tea- és kávékészítési lehetőség (az All inclusive vendégek részére térítésmentesen). A fürdőszobában kád, WC, hajszárító
található. A standard szobák alapterülete kb. 1925 m2. A superior szobák alapterülete kb. 22-32
m2, felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A deluxe szobák alapterülete kb. 20-28
m2, wireless internet, széf és strandtörölköző térítésmentesen biztosított, további 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. 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, délelőtti és délután
snackek, tea, kávé, sütemény, fagylalt (a gyerekeknek, meghatározott időszakokban). 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, esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges vagy térítés ellenében vehetők igénybe:
asztalitenisz, a közelben lovaglási lehetőség, vízi
sportok a tengerparton, biliárd.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint SPA központ, szauna,
jakuzzi, masszázs, fodrászat.
GYERMEKEKNEK: Rácsos kiságy igényelhető.
Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Mediterranean Beach Resort HHHHH
Laganas
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió
• közvetlen part

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
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, lobby 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 térítésmentesen. Térítés ellenében internetsarok, 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,
egylégterűek, további felszereltségük megegyezik
a superior szobákéval. Az executive szobák teaés kávékészítési lehetőséggel rendelkeznek, tengerre vagy 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 SPA központ, masszázs,
szauna, törökfürdő, belső medence, szépségkezelések.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
várja. Az étteremben etetőszék igényelhető. Gyermekfelügyelet térítés ellenében igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Gerakas Belvedere Luxury Suites HHHH
Vassilikos
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• központhoz közel

VÉLEMÉNYÜNK:

A hotelt elsősorban a
nyugodt pihenést kedvelők
részére ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Vasilikos településen fekszik, a központtól kb. 200 m-re, kb. 25 km-re a
repülőtértől, Gerakas és Porto Romana homokos
tengerpartjai kb. 700 m találhatóak.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem és bárok (medence bár, lobby bár, „Villa
Rossa Wine Bar”) várják a vendégeket. A kertben
szabadtéri medence, jakuzzi, napozóterasz, gyermekmedence. A napernyők, napágyak a medencénél térítésmentesen, míg a tengerparton térítés
ellenében állnak rendelkezésre. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen lehetséges. Térítés ellenében internetsarok, orvosi
ügyelet, autóbérlés.

ELLÁTÁS: Reggelis ellátás, amely magába foglalja a reggelit, a bárokban az italok térítés ellenében fogyaszthatóak. Félpanziós ellátás, amely
magába foglalja a reggelit és a vacsorát, az italok
térítés ellenében fogyaszthatóak.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, teniszpálya.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
játszótér várja. Rácsos kiságy és az étteremben
etetőszék igényelhető.

SZOBÁK: A szállodában standard, superior és
junior suite szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák
felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, széf, telefon, televízió, minihűtő (térítés ellenében), wireless internetezési lehetőség (térítés
ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó vagy kád,
WC található. A junior suite szobák alapterülete
kb. 30-35 m2, egy hálószobából állnak nappali
résszel, felszereltségük megegyezik a standard
szobákéval.
Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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The Bay Hotel & Suites HHHH
Vassilikos
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió
• közvetlen part

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
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 (lobby bár, 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 100 szobával
rendelkezik, melyek egy főépületben és több melléképületben helyezkednek el. Standard, senior
suite és junior 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 junior suite szobák alapterülete kb. 35 m2, felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval, a szobában tea- és kávékészítési lehetőség, a fürdőszobában köntös, papucs található. A senior suite szobák alapterülete
kb. 45 m2, kétszobásak, felszereltségük: egyénileg szabályozható légkondicionáló, széf, televízió,
tea- és kávékészítési lehetőség, telefon, minihűtő
(térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/
kád, WC, köntös és papucs található.

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.

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.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Zante Maris Hotel HHHH
Tsilivi
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• központhoz közel

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A Xenos Group szállodalánchoz tartozó hotel Tsilivi városában található, kb. 6 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 szállodában központi
étterem, a’la carte tengerparti étterem, bárok (lobby bár, 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 szobák foglalhatók. A legtöbb
szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard
szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható
légkondicionáló (térítés ellenében), széf (térítés
ellenében), televízió, telefon, minibár (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC,
hajszárító, köntös, papucs található. A standard

szobák alapterülete kb. 25 m2.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 08:00-23:00
óra között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
délelőtti és délutáni snack, fagylalt (meghatározott időszakban), 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.

WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint fűtött belső medence,
jakuzzi, masszázs, szauna, szépségszalon, fodrászat.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
várja. Rácsos kiságy és az étteremben etetőszék
igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, vízi labda, strandröplabda, soft animációs programok és esti show műsorok, asztalitenisz, vízi aerobik, strandröplabda.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges vagy térítés ellenében vehetők igénybe: biliárd, számítógépes játékok.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Diana Palace HHHH
Argassi
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
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-aprókavicsos tengerparttól. A közelben
vásárlási lehetőségek találhatóak.
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, autóbérlés, pénzváltási lehetőség, mosoda, orvosi ellátás.
SZOBÁK: A szálloda összesen 120 szobával
rendelkezik, standard, superior és családi 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), wireless internetezési lehetőség. A fürdőszobában zuhanyzó/
kád, WC, hajszárító található. A superior szobák
felszereltsége megegyezik a standard szobákéval,

extra felszereltség: medencére néznek a szobák, a
fürdőszobában köntös, papucs található, strandtörölköző térítésmentesen. A családi szobák két
hálószobásak, ajtóval elválasztottak, konyhasarokkal rendelkeznek, 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, 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.

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.

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.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Tsilivi Beach Hotel HHHH
Tsilivi
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part

VÉLEMÉNYÜNK:

A barátságos szállodát
elsősorban fiataloknak,
családoknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A hotel Tsilivi városa mellett, Planos
településen fekszik, kb. 8 km-re a repülőtértől, kb.
5 km-re Zakynthos városától, közvetlenül a homokos tengerparton található. Planos központja
pár perc sétára található, ahol üzletek, éttermek,
bárok várják a vendégeket.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, TV sarok, bárok (lobby bár, medence
bár/tengerparti bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, napozóterasz, jakuzzi, gyermekmedence. A napernyők, napágyak a
napozóteraszon térítésmentesen, a tengerparton
térítés ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport programok, alkalmanként esti show műsorok gondoskodnak. Wireless
internetezési lehetőség a lobbyban térítés ellenében lehetséges. Térítés ellenében: internetsarok,
orvosi ellátás, üzlet.
SZOBÁK: A szálloda összesen 200 szobával rendelkezik, standard és családi szobák foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható
légkondicionáló (térítés ellenében), széf (térítés
ellenében), televízió, telefon, minihűtő, tea- és
kávékészítési lehetőség, wireless internetezési

lehetőség (térítés ellenében), . A fürdőszobában
zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A családi
szobák nagyobb alapterületűek, 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). 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. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges vagy térítés ellenében vehetők igénybe: biliárd.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
játszótér várja. Rácsos kiságy és az étteremben
etetőszék igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Astir Palace Hotel HHHH
Laganas
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• reggeli
• félpanzió
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

Az egyszerűbb hotelt főként
fiataloknak, a város közelsége miatt a nyüzsgést kedvelő
utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda a nyüzsgő Laganas központjától kb. 800 m-re található, kb. 4 km-re a
repülőtértől, kb. 7 km-re Zakynthos városától és
a kikötőtől. A hotel közvetlenül a homokos tengerparton fekszik. A szálloda közelében szupermarket található.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, snack bár, TV sarok várja a vendégeket.
A kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló.
A napernyők, napágyak a medencénél és a tengerparton rendelkezésre állnak. Térítés ellenében:
konferenciaterem, széf, wireless internetezési lehetőség, internet sarok.

kat 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.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló
várja.

SZOBÁK: A szálloda összesen 116 szobával rendelkezik. Standard szobatípusok foglalhatók, melyek tájra, oldalról tengerre vagy tengerre néznek.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák felszereltsége: légkondicionáló (térítés ellenében), telefon, televízió, rádió, minihűtő (térítés
ellenében). A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC
található.
ELLÁTÁS: Reggelis ellátás, mely tartalmazza a
reggelit, az italok térítés ellenében fogyaszthatók.
Félpanziós ellátás, mely az alábbi szolgáltatásoSzíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Majestic Spa Hotel HHHH
Laganas
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• központban

VÉLEMÉNYÜNK:

A központi fekvés miatt a
szállodát elsősorban fiataloknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Laganas központjában fekszik, kb. 3 km-re a repülőtértől. Zakynthos várostól kb. 4 km-re, a homokos tengerparttól pedig kb.
400 m választja el.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem és bárok (medence bár, lobby bár) várják a
vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence. A napernyők, napágyak a medencénél térítésmentesen, míg a tengerparton térítés
ellenében állnak rendelkezésre. Strandtörölközőt
térítés ellenében biztosít a szálloda. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítés ellenében
lehetséges. Térítés ellenében internetsarok.
SZOBÁK: A szállodában standard szobák foglalhatók, amelyek 5 épületben helyezkednek el. A
legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik, a
szobák medencére vagy tájra néznek. A standard
szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható
légkondicionáló (térítés ellenében), széf (térítés
ellenében), televízió, telefon, minihűtő (térítés ellenében), internetezési lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó vagy kád, WC,
hajszárító található.

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, fogyasztás a bárban
23:00 óra után térítés ellenében állnak rendelkezésre.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint belső medence, jakuzzi,
gőzfürdő, szauna, fitneszterem, masszázs, fodrászat, különböző testkezelések, SPA központ.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető.

ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 08:00-23:00
Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Filoxenia Hotel HHHH
Tsilivi
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• shuttle busz a partra

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
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 kmre fekszik, a partra shuttle busz közlekedik.

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.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, bárok (snack bár, medence 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 lekérés alapján és 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.

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.

SZOBÁK: A szálloda összesen 81 szobával rendelkezik, melyek két épületben helyezkednek el.
Standard és családi szobák foglalhatók, melyek a
medencére vagy utcára néznek. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák
felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló (térítés ellenében), széf (térítés ellenében),

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: animációs programok, asztalitenisz,
vízi aerobik, esti show műsorok. Térítés ellenében
igénybe vehető szolgáltatások: focipálya, biliárd.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló,
játszótér várja. Rácsos kiságy és az étteremben
etetőszék igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Plessas Palace Hotel HHH
Alykanas
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• reggeli
• félpanzió

VÉLEMÉNYÜNK:

A családias hangulatú
szállodát elsősorban pihenni
vágyóknak illetve családoknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHH

illusztráció
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/
snack bár várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, napozóterasz, 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,
orvosi ellátás, üzlet, 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. Mozgáskorlátozottak számára speciálisan

kialakított szoba igényelhető.
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 kontinentális illetve
svédasztalos rendszerben, az italok térítés ellenében fogyaszthatók.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítés ellenében: vízi
sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépségszolgáltatások, mint szépségszalon, mas�százs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Mavrikos Hotel HHH
Tsilivi
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• központhoz közel

VÉLEMÉNYÜNK:

A barátságos szállodát
elsősorban fiataloknak,
családoknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHH

illusztráció
FEKVÉSE: A hotel Tsilivi városában található, kb.
6 km-re a repülőtértől, kb. 5 km-re Zakynthos városától. Tsilivi központja pár perc sétával megközelíthető, ahol éttermek, tavernák, bárok, üzletek
várják a vendégeket. A homokos tengerparttól kb.
700 m-re fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A családias hangulatú
szállodában központi étterem, bárok (snack bár,
lobby bár) várják 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 és családi 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. A családi szobák 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.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Astir Beach Hotel HHH
Laganas
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• reggeli
• félpanzió
• all inclusive
• központhoz közel

VÉLEMÉNYÜNK:

Az egyszerűbb hotelt főként
fiataloknak, a nyüzsgést
kedvelő utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda a nyüzsgő Laganas központjától kb. 800 m-re fekszik, kb. 4 km-re a repülőtértől, kb. 7 km-re Zakynthos városától és a
kikötőtől. A hotel közvetlenül a homokos tengerparton fekszik. A szálloda közelében szupermarket található.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, bárok snack bár várja a vendégeket. A
kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló.
A napernyők, napágyak a medencénél térítésmentesen használhatóak az All inclusive vendégek számára, a reggelis és félpanziós ellátást
foglaló vendégek számára térítés ellenében, míg
a tengerparton térítés ellenében vehetőek igénybe. Térítés ellenében: széf, wireless internetezési
lehetőség, internet sarok.

SZOBÁK: A szálloda összesen 83 szobával rendelkezik. Standard szobatípusok foglalhatók, melyek oldalról tengerre néznek. A legtöbb szobához
erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége:
légkondicionáló (térítés ellenében), telefon, televízió, rádió, minihűtő (térítés ellenében), internetezés lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC található.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló
várja.

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, fagylalt a gyerekeknek
(meghatározott időben). A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok, tea, kávé térítésmentesen fogyaszthatók.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Commodore Hotel HHH
Argassi
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHH

illusztráció
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-aprókavicsos 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,
napozóterasz, gyermekmedence. A napernyők,
napágyak a medencénél térítésmentesen, míg
a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs- és sport
programok és esti show műsorok gondoskodnak.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében üzletek, mosoda,
pénzváltási lehetőség, orvosi ügyelet.
SZOBÁK: A szálloda összesen 107 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 talál-

ható. A családi szobák felszereltsége megegyezik
a standard szobákéval, nagyobb alapterülettel
rendelkeznek.

Egyes szolgáltatások a szomszédos Captains,
valamint Admiral Hotelben vehetőek igénybe.

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, biliárd.
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.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Tsilivi Admiral Hotel HHH
Planos
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• központhoz közel

VÉLEMÉNYÜNK:

A barátságos szállodát
elsősorban fiataloknak és
kisgyermekes családoknak
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHH

illusztráció
FEKVÉSE: A hotel Tsilivi városában található, kb.
4 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 (lobby bár,
medence/snack bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, napozóterasz, 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: pénzváltási lehetőség, internetsarok, orvosi ellátás, fodrászat,
üzletek, mosoda.
SZOBÁK: A szálloda összesen 180 szobával
rendelkezik, melyek több épületben találhatóak.
Studiók és egy hálószobás apartman szobák 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.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, játszótér, minidiszkó és gyermekanimáció várja. Rácsos kiságy igényelhető.

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, vízilabda, medence játékok, röplabda, animációs programok. 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.

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

269

KORFU

Általános információk | korfu

Korfunak izgalmas történelmi múltja van: olyan hely, ahol velenceiek, franciák, britek is hátrahagyták lábnyomukat. Az idők folyamán a sziget
ugyan megváltozott, a dicső múlt szelleme azonban még ma is jelen van. A multi-kulturális örökség, a történelmi műemlékek, a megkapóan szép
természet, a kristálytiszta tengervíz, a remek időjárás Korfut a mediterrán térség egyik legnépszerűbb célállomásává tette, amelynek varázslatos
hangulata minden évben sok látogatót vonz a szigetre.
Korfu (régi nevén Kerkyra), Görögország többi részével ellentétben soha nem került ottomán kézbe. A velenceiek, a franciák és a britek évszázado
kon keresztül tartó dominanciája hatására a sziget inkább a nyugati világ részévé vált. Hatásuk különösen a fővárosban tapasztalható, itt alapítot
ták meg az első görög egyetemet (Jón Akadémia néven), az első filharmóniát és az első szépművészeti iskolát.
A főváros, Kerkyra gyönyörűen megőrzött óvárosa az UNESCO Világörökség részét gazdagítja, a helyi művészi hagyományokban reneszánsz, ba
rokk és klasszicista vonások ötvöződnek. A velenceiek impozáns palotái, erődei és középületei mellett a városmag hangulatos sikátorai és ap
rócska, eldugott terei sajátos hangulatot kölcsönöznek a városnak. A macskaköves utcákon, ódon boltívek alatt, vagy a Listonon, az arisztokraták
hajdani sétányán bandukolva úgy érezzük, mintha Nápolyba vagy Genovába csöppentünk volna.
A sziget strandjai igen változatos képet mutatnak: Sidari térsége, Pelekas és Glyfada öblei finomhomokos strandjairól nevezetesek, Paleokastrica
sziklás partszakaszán és kristálytiszta öbleiben különleges természeti látványosságban lesz részünk. A legkedveltebb üdülőhelyek, Benitses, Mo
raitika és Messonghi a főváros közelségével, hangulatos tavernáival és kedvező árfekvésű szálláshelyeivel lett a turisták kedvencévé. Itt a strandok
általában keskenyebbek, kavicsosak és/vagy homokosak.

AZ ORSZÁG ALAPTERÜLETE: kb. 590 km2
LAKOSSÁGA: kb. 93 000 fő
FŐVÁROS: Kerkyra (Korfu város)
HIVATALOS NYELV: görög. Természetesen
angolul, néhol németül is beszélnek a turista övezetekben.
IDŐELTOLÓDÁS: +1 óra.
HIVATALOS FIZETŐESZKÖZ: Euró
ÉGHAJLAT, JELLEMZŐ KLÍMA: Mediterrán
éghajlat jellemzi. Korfut nevezik a legnedvesebb szigetnek Görögországban, ennek
eredményeként a talaj termékeny, a sziget
kellemesen zöld még a legforróbb hónapokban is. A nyár júliusban és augusztusban forró és száraz, a május, június és a
szeptember pedig 25 fok körüli kellemes
időjárást kínál. A tél enyhe és csapadékos,
november és március között esőzésekre
lehet számítani. Magas faktorú napozókrémek, kendő, sapka, szalmakalap a nyári
hónapokban mindenképp javasolt.
OLTÁSOK: nem szükséges védőoltás
BEUTAZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK
MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ UTASAINK RÉ
SZÉRE: Görögország 1981-ben csatlakozott
az Európai Unióhoz és 1985 óta schengeni
ország, így az érvényes útlevél mellett akár
az új, kártyás típusú személyi igazolván�nyal is utazhatunk Korfura. Kérjük nem

magyar állampolgárságú utasainkat, hogy
a beutazási szabályokról érdeklődjenek
Görögország budapesti nagykövetségén.
HÍVÁSOK INDÍTÁSA:
Magyarországra Görögországból: 00 36 ...
Görögországba Magyarországról: 00 30…
SUN & FUN ÜGYELETI TELEFONSZÁM
(csak sürgős esetben hívható, munkaidőn
kívül): 0036 70 329 5102

SIDARI

ACHARAVI

KASSIOPI

BARBATI

IPSOS
DASSIA
GOUVIA
CORFU

görögországi Nagykövetség
Magyarországon:

1063 Budapest, Szegfű u.3.
Telefon: 413-2600, 413-2610 Fax: 3421934
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

www.sunfun.hu
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Corfu Holiday Palace HHHHH
Kanoni
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió
• közvetlen part

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban azon
utasaink figyelmébe ajánljuk, akik reptér közeli hotelt
keresnek.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Korfu nemzetközi repülőterétől kb. 4 km-re, Korfu városától kb. 4 km-re,
közvetlenül a homokos-kavicsos-kiépített tengerparton, melyet lépcsőkön keresztül vagy lifttel
közelíthetünk meg.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, medence étterem, tengerparti snack bár,
sushi bár várja a vendégeket. A kertben szabadtéri
medence található. A napernyők, napágyak a medencénél térítésmentesen, a tengerparton térítés
ellenében vehetőek igénybe. A lobbyban térítésmentes wireless internetezési lehetőség. Térítés
ellenében autóbérlés, hajóbérlés, pénzváltás, mosoda, szobaszerviz, orvosi ellátás, internet sarok,
üzletek, konferenciaterem, fodrászat.
SZOBÁK: A szállodában standard, superior és
bungaló típusú szobák foglalhatóak, a legtöbb
szobához erkély/terasz tartozik. A standard szobák a főépületben találhatóak, felszereltségük:
egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon,
televízió, mini hűtő (térítés ellenében), széf (térítés
ellenében), wireless internet (térítés ellenében). A
fürdőszobában zuhanyozó, hajszárító található. A
superior szobák a szálloda legfelső emeletén helyezkednek el, felszereltségük azonos a standard

szobákéval. A fürdőszobában kád, hajszárító található. A bungaló superior szobák a főépület közelében, szép kertben helyezkednek el, felszereltségük azonos a standard szobákéval. A családi
bungaló szobák felszereltsége azonos a standard
szobákéval. A fürdőszobában kád, hajszárító található.
ELLÁTÁS: Félpanzió: A szálloda ellátása magába
foglalja a reggelit és vacsorát. Az italok térítés ellenében fogyaszthatóak.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: bowling, billiárd, asztalitenisz.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint szauna, masszázs, szolárium, szépségszalon.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Corfu Palace Hotel HHHHH
Corfu
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• reggeli
• félpanzió
• Központhoz közel

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban azon
utasaink figyelmébe ajánljuk, akik reptér közeli hotelt
keresnek.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Korfu nemzetközi repülőterétől kb. 2 km-re, Korfu város kikötőjétől kb. 3 kmre, kb. 2 km-re a tengerparttól, az öböltől kb. 100
m-re fekszik. A szálloda közelében bolt, étterem,
taverna található.

ELLÁTÁS: Reggeli: A szálloda ellátása magába foglalja a reggelit. Az italok térítés ellenében
fogyaszthatóak. Félpanzió: A szálloda ellátása
magába foglalja a reggelit és vacsorát. Az italok
térítés ellenében fogyaszthatóak.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, snack bár várja a vendégeket. A kertben
szabadtéri medence, gyermekmedence található.
A napernyők, napágyak a medencénél rendelkezésre állnak. A lobbyban térítésmentes wireless
internetezési lehetőség. Térítés ellenében autóbérlés, fodrászat, mosoda, szobaszerviz, a’la carte
étterem, kaszinó.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: golfoktatás, teniszpálya, asztalitenisz.

SZOBÁK: A szállodában 106 szobával rendelkezik, melyek a főépületben helyezkednek el, standard és superior típusú szobák foglalhatóak, a
legtöbb szobához erkély/terasz tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 26 m2, felszereltségük: légkondicionáló, telefon, televízió, minibár
(térítés ellenében), széf (térítés ellenében), wireless internet (térítés ellenében). A fürdőszobában
zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A superior szobák alapterülete kb. 33 m2, felszereltségük
azonos a standard szobákéval.

WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint szépségszalon, szauna,
masszázs, törökfürdő, hidromasszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
várja. Rácsos kiságy igényelhető. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Ariti Grand Hotel HHHH
Kanoni
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• reggeli
• félpanzió
• reptérhez közel

VÉLEMÉNYÜNK:

A hotelt elsősorban azok
figyelmébe ajánljuk, akik a
repülőtérhez közeli szállodát
keresnek.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 1,5 km-re található Korfu nemzetközi repülőterétől, kb. 4 km-re fekszik
Korfu városától, kb. 4,5 km-re a kikötőtől, kb. 500
m-re a tengerparttól. A szálloda közelében buszmegálló található.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, medence-snack bár várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence található. A medencénél a napernyők és a
napágyak térítésmentesen vehetőek igénybe. A
lobbyban és a szobákban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében:
mosoda, szobaszerviz, széf a recepción, orvosi
ellátás, internet sarok, konferenciaterem.
SZOBÁK: A 156 szobával rendelkező szállodában standard és családi típusú szobák foglalhatóak, a legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A standard szobák kertre, medencére vagy tóra
nézőek, alapterületük kb. 24 m2 felszereltségük:
központi légkondicionáló, telefon, televízió, minibár (térítés ellenében), wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A családi szobák
alapterülete kb. 32 m2, felszereltségük azonos a
standard szobákéval.

ELLÁTÁS: Reggeli: A szálloda reggelis ellátása
magába foglalja a reggelit. Az italok térítés ellenében fogyaszthatóak. Félpanzió: A szálloda félpanziós ellátása magába foglalja a reggelit és vacsorát, az italok térítés ellenében fogyaszthatóak.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: fitneszterem, teniszpálya (kb. 150 m-re a szállodától).
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint belső medence, SPA
központ (kb. 200 m-re a szállodától).
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
és játszótér várja.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Century Resort HHHH
Acharavi
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• reggeli

VÉLEMÉNYÜNK:

A elsősorban családok,
kikapcsolódásra vágyó
utasaink figyelmébe ajánljuk
a szállodát.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 35 km-re található Korfu nemzetközi repülőterétől, kb. 37 km-re fekszik
Korfu városától, kb. 500 m-re az ismert Acharavi
tengerparttól.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
és játszótér várja.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, snack bár várja a vendégeket. A kertben
szabadtéri medencék, gyermekmedence található. A napágyak és napernyők a medencénél
térítésmentesen vehetőek igénybe. A recepciónál
wireless internetezési lehetőség térítésmentesen.
Térítés ellenében szobaszerviz.
SZOBÁK: A 82 szobával rendelkező szállodában
studio és apartman típusú szobák foglalhatóak,
a legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A studio típusú szobák felszereltsége: egyénileg
szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió,
széf (térítés ellenében), konyhasarok hűtővel. A
fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. Az apartmanokban egy hálószoba és egy
nappali található, kertre vagy tengerre nézőek, felszereltségük azonos a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Reggeli: A szálloda ellátása magába
foglalja a reggelit. Az italok térítés ellenében fogyaszthatóak.
Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Ionian Princess Club HHHH
Acharavi
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• tengerparthoz közel

VÉLEMÉNYÜNK:

Nagyon szép környezetben
fekvő szálloda, amelyet
családoknak, pároknak,
kikapcsolódásra vágyóknak
egyaránt ajánlunk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Acharavi településen fekszik, kb. 25 km-re található Korfu nemzetközi
repülőterétől, kb. 200 m-re a homokos-aprókavicsos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, bárok (lounge-pioano bár, medence bár,
tengerparti bár) várja a vendégeket. A kertben
szabadtéri medence, gyermekmedence található. A medencénél a napernyők és a napágyak
térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében
vehetőek igénybe. A szórakozásról animációs és
sportprogramok gondoskodnak. Térítés ellenében: autóbérlés, kerékpárbérlés, orvosi ellátás.
SZOBÁK: Standard és suite classic típusú szobák foglalhatóak. A legtöbb szobához erkély vagy
terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége:
légkondicionáló, telefon, televízió, minibár (térítés
ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC
hajszárító található. A suite classic szobák egy hálószobából és egy nappali részből állnak, 2 fürdőszobával rendelkeznek, egyénileg szabályozható
légkondicionálóval, mini konyhával, internetezési
lehetőséggel rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a standard szobákéval

ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely az alábbi
szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben, délutáni snack, délutáni kávé, tea. A bárokban és a főétkezéseknél a
helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatóak. Az import alkoholos és
alkoholmentes italok, frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében vehetőek igénybe.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: vízilabda, víziaerobik. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: vízisportok a
tengerparton.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, gyermekmedence várja.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Mareblue Beach Resort HHHH
Agios Spyridon
• family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• tengerparthoz közel

VÉLEMÉNYÜNK:

A szép környezetben fekvő
szállodát az üdülőfalvakat
kedvelő utasok figyelmébe
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Kassiopi és Acharavi települések között, a tengerparttól néhány perces sétára, Korfu nemzetközi repülőterétől kb. 40 km-re
fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A hangulatos, nagy területen lévő szállodában központi étterem, medence bár várja a vendégeket. A kertben szabadtéri
medencék, gyermekpancsoló található. A napernyők, napágyak a medencénél térítésmentesen, a
tengerparton térítés ellenében vehetőek igénybe,
strandtörölközők a térítés ellenében a recepción igényelhetőek. A szórakozásról animációs és
sport programok gondoskodnak. Térítés ellenében wireless internetezési lehetőség, pénzváltó,
mosoda, autóbérlés, orvosi ellátás, shuttle busz a
közeli településre.
SZOBÁK: A szállodában 375 szoba található.
Standard, superior deluxe, családi és suite típusú szobák foglalhatóak, melyek több épületben
helyezkednek el. A legtöbb szobához erkély vagy
terasz tartozik. A standard szobák felszereltsége:
egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon,
televízió, minibár (térítés ellenében), tea és kávékészítési lehetőség, széf (térítés ellenében), wireless internet hozzáférés (térítés ellenében). A für-

dőszobában zuhanyozó/kád, hajszárító található.
A superior deluxe szobákban, a fürdőszobában
kád, hajszárító található, a további felszereltségük
azonos a standard szobákéval. A családi szobákban egylégterűek, a pótágy emeletes ágy, felszereltségük azonos a standard szobákéval. A suite
szobákban egy hálószoba és egy nappali található, felszereltségük azonos a standard szobákéval.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló, miniklub, játszótér várja. Rácsos kiságy és az
étteremben etetőszék igényelhető. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-23:00
között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatóak. Az import alkoholos és
alkoholmentes italok, frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében vehetőek igénybe.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, strandröplabda, darts,
kosárlabda, asztalitenisz, fitneszterem, vízi aerobik, zumba, jóga, animációs programok és esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe: teniszfelszerelés, felszíni búvárkodás, kerékpárbérlés, biliárd.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Memento Kasiopi Resort HHHH
Kasiopi
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• tengerparthoz közel

VÉLEMÉNYÜNK:

A szép környezetben fekvő
szállodát az üdülőfalvakat
kedvelőknek ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Kassiopi település központjától kb. 2 km-re, a tengerparttól kb. 300
m-re, Korfu nemzetközi repülőterétől kb. 40 km-re
fekszik.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A hangulatos, nagy területen lévő üdülőfaluban központi étterem, medence bár várja a vendégeket. A kertben szabadtéri
medencék, gyermekmedence található. A napernyők, napágyak a medencénél térítésmentesen
vehetőek igénybe, strandtörölközők a recepción
térítés ellenében igényelhetőek. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
A szálloda területén wireless internetezési lehetőség. Térítés ellenében üzletek, széf a recepción,
autóbérlés, könyvkölcsönzés, orvosi ellátás.
SZOBÁK: A szállodában standard és családi típusú szobák foglalhatóak, melyek több épületben
találhatóak. A standard szobák felszereltsége:
egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon,
televízió, minibár (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyozó/kád, hajszárító található. Az egy
hálószobás családi szobák alapterülete nagyobb
a standard szobákénál, felszereltsége azonos a
standard szobákéval. A két hálószobás apartman
alapterülete nagyobb a standard szobákénál, fel-

szereltsége azonos a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-24:00
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 térítésmentesen fogyaszthatóak. Az import alkoholos és alkoholmentes italok,
frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében
vehetőek igénybe.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, kosárlabda, darts, aerobik, animációs programok és esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
fitneszterem, teniszpálya.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint szauna.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
miniklub, játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető.

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

Korfu | Görögország

Govino Bay HHH
Gouvia
• young/family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• önellátás

VÉLEMÉNYÜNK:

A szép környezetben fekvő
aparthotelt elsősorban
családoknak, fiataloknak
ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHH

illusztráció
FEKVÉSE: Az aparthotel kb. 10 km-re található
Korfu nemzetközi repülőterétől, kb. 8 km-re fekszik Korfu városától, Gouvia városában az öbölben, két perces sétára a tengerparttól. A közelben
számos taverna, étterem, bár, szórakozási lehetőség várja a vendégeket.

A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító
található.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Szolgáltatások: két teniszpálya (teniszpálya világítás igényelhető).

ELLÁTÁS: A szálloda önellátással foglalható.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló
várja.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A nagyon szép, zöld környezetben fekvő aparthotelben medence bár és
kávézó várja a vendégeket. A kertben szabadtéri
medence, gyermekpancsoló található. A recepciónál wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében: business center, autóbérlés, kerékpárbérlés, orvosi ügyelet.
SZOBÁK: A 61 szobával rendelkező szállodában
egy hálószobás apartman szobák foglalhatóak,
amelyek alapterülete kb. 45 m2. Az apartman
szobában egy hálószoba, egy nappali két kihúzható kanapéval és étkezőrésszel, konyhasarok,
található. A konyha felszereltsége: étkezőasztal,
hűtő, mikrohullámú sütő, két főzőlap, vízforraló,
kávéfőző, egyénileg szabályozható légkondicionáló, televízió, telefon, széf (térítés ellenében). Az
egy hálószobás apartman szobák a földszinten
helyezkednek el és terasszal rendelkeznek.
Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Ipsos Beach HHH
Ipsos
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió
• all inclusive
• tengerparthoz közel

VÉLEMÉNYÜNK:

Pároknak, családoknak
egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 13 km-re található Korfu nemzetközi repülőterétől, kb. 13 km-re fekszik
Korfu városától, kb. 80 m-re a kavicsos tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, lobby bár várja a vendégeket. A kertben
szabadtéri medence, gyermekmedence található.
A napágyak és nyugágyak a medencénél térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében vehetőek igénybe. A recepciónál tv szoba, wireless
internetezési lehetőség térítésmentesen.
SZOBÁK: A szállodában standard szobák foglalhatóak, a legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 17 m2,
felszereltsége: légkondicionáló (térítés ellenében),
telefon, televízió, mini hűtő, széf (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító
található.

rendszerben, délutáni snack, délutáni kávé, tea
és sütemények, fagylalt (meghatározott időszakokban, csak gyerekeknek). A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok térítésmentesen fogyaszthatóak. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, frissen facsart
gyümölcslevek térítés ellenében vehetőek igénybe.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: biliárd, vízi sportok a
tengerparton.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
játszótér várja. Rácsos kiságy, illetve a étteremben etetőszék igényelhető.

ELLÁTÁS: Félpanzió: A szálloda ellátása magába foglalja a reggelit és vacsorát. Az italok térítés
ellenében fogyaszthatóak. All inclusive ellátás,
mely 08:00-23:00 között vehető igénybe és az
alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd,
vacsora a központi étteremben svédasztalos
Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Magna Graecia Hotel HHH
Dassia
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• központhoz közel
• Tengerparthoz közel

VÉLEMÉNYÜNK:

A szép környezetben fekvő
hotelt családoknak és pároknak is ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Dassia településen a központtól kb. 500 m-re, kb. 8 km-re található Korfutól északra, Korfu nemzetközi repülőterétől kb. 9
km-re fekszik, kb. 300 m-re a tengerparttól.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, snack bár várja a vendégeket. A kertben
szabadtéri medence, gyermekpancsoló található.
A napernyők, napágyak a medencénél térítésmentesen vehetőek igénybe. A lobbyban wireless
internetezési lehetőség (térítés ellenében). Térítés
ellenében: mosoda, diszkó, autóbérlés, orvosi ellátás, internet sarok.
SZOBÁK: A 154 szobával rendelkező szállodában standard és családi típusú szobák foglalhatóak, a legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik.
A standard szobák hegyre vagy tengerre nézőek,
felszereltségük: légkondicionáló, telefon, televízió,
minibár (térítés ellenében), széf (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyozó/kád, hajszárító
található. A családi szobák kertre nézőek, felszereltségük azonos a standard szobákéval.

étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni
snack, délutáni kávé, tea és sütemények, fagylalt
(meghatározott időszakokban). A bárokban és a
főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatóak. Az
import alkoholos és alkoholmentes italok, frissen
facsart gyümölcslevek, az olasz presszó kávé térítés ellenében vehetőek igénybe.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, darts, bingó, aerobik,
animációs programok és esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
biliárd, számítógépes játékok, teniszpálya.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint szauna.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló,
miniklub, minidiszkó, játszótér várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:00-23:00
között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Nautilus Barbati HHH
Barbati
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió
• all inclusive
•

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban azon
utasaink figyelmébe ajánljuk, akik nem bánják, hogy
a tengerpart kissé távolabb
van.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Korfu és Kassiopi városok
között, a tengerparttól kb. 10 perces sétára, Korfu
nemzetközi repülőterétől kb. 15 km-re fekszik. A
Barbati tengerparti szakaszra shuttle buszt indít
naponta 2 alkalommal a szálloda.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, snack bár várja a vendégeket. A kertben
szabadtéri medence, gyermekpancsoló található.
A napernyők, napágyak a medencénél és a szálloda saját tengerparti szakaszán térítésmentesen
vehetőek igénybe. A lobbyban térítésmentes wireless internetezési lehetőség.
SZOBÁK: A szállodában standard szobák foglalhatóak, a legtöbb szobához erkély tartozik. A
standard szobák felszereltsége: légkondicionáló
(térítés ellenében), telefon, televízió, minihűtő (térítés ellenében), széf (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található.

rendszerben, délutáni snack, délutáni kávé, tea és
sütemények, fagylalt (meghatározott időszakokban, csak gyermekeknek). A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok térítésmentesen fogyaszthatóak. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, frissen facsart
gyümölcslevek térítés ellenében vehetőek igénybe.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, táblás játékok, kosárlabda. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: vízi sportok a tengerparton.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló
és játszótér várja.

ELLÁTÁS: Félpanzió: A szálloda ellátása magába foglalja a reggelit és vacsorát. Az italok térítés
ellenében fogyaszthatóak. All inclusive ellátás,
mely 07:00-23:00 között vehető igénybe és az
alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd,
vacsora a központi étteremben svédasztalos
Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Royal Boutique Hotel HHH
Kanoni
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• reggeli
• félpanzió

VÉLEMÉNYÜNK:

A hotelt elsősorban azok
figyelmébe ajánljuk, akik a
repülőtérhez közeli szállodát
keresnek.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 1,5 km-re található Korfu nemzetközi repülőterétől, kb. 3 km-re fekszik
Korfu városától, kb. 300 m-re a tengerparttól.

lenében fogyaszthatóak. Félpanzió: a szálloda
félpanziós ellátása magába foglalja a reggelit és
vacsorát. A bárokban az italok térítés ellenében
fogyaszthatóak.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence
(tengervízzel töltve) várja. Térítés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi
étterem, olasz és mediterrán a’la carte étterem,
bárok és kávézó várja a vendégeket. A kertben
szabadtéri medence (tengervízzel töltve), gyermekmedence (tengervízzel töltve) található. A
recepciónál wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. Térítés ellenében: mosoda, üzletek,
szobaszerviz, autóbérlés, orvosi ellátás, pénzváltás, internet sarok.
SZOBÁK: A 123 szobával rendelkező szállodában standard és suite típusú szobák foglalhatóak,
a legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A
standard szobák kertre, tengerre, oldalról tengerre
vagy tóra nézőek, felszereltségük: légkondicionáló, telefon, televízió, minibár (térítés ellenében),
széf (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító található. A suite szobák
alapterülete nagyobb a standard szobákénál, felszereltségük azonos.
ELLÁTÁS: Reggeli: a szálloda reggelis ellátása
magába foglalja a reggelit. Az italok térítés elSzíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Sidari Alkion Hotel HHH
Sidari
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió

VÉLEMÉNYÜNK:

Az egyszerűbb hotelt elsősorban fiataloknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 300 méterre található
Sidari központjától, kb. 100 m-re fekszik a tengerparttól, Korfu városától és a repülőtértől kb.
35 km-re található. Sidari Korfu szigetének északi
részén található város, amely a legnagyobb város
a környéken, éttermekkel, bárokkal, szórakozási
lehetőségekkel várja az idelátogatókat. A szálloda
közelében buszmegálló található.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, TV sarok, bárok (snack/medence bár,
lobby bár) várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, jakuzzi, napozóterasz, gyermekpancsoló található. A medencénél a napernyők
és a napágyak térítésmentesen vehetőek igénybe.
A lobbyban wireless internetezési lehetőség térítésmentesen. A szórakozásról animációs programok, esti showműsorok gondoskodnak. Térítés
ellenében: pénzváltási lehetőség, üzletek, széf a
recepción.
SZOBÁK: A szállodában standard és két hálószobás családi szobák foglalhatóak, amelyek főés melléképületekben helyezkednek el. A legtöbb
szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard
szobák felszereltsége: központi légkondicionáló
(térítés ellenében), televízió, minihűtő (térítés el-

lenében), A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC,
hajszárító található. A két hálószobás apartman
szobák nagyobb alapterületűek, felszereltségük
azonos a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: Félpanzió. A szálloda félpanziós ellátása magába foglalja a kontinentális reggelit és
vacsorát büférendszerben, a bárokban az italok és
napközben a snackek térítés ellenében fogyaszthatóak.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: animációs programok, esti showműsorok, többek között görög est, karaoke show, kvíz
műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: biliárd, számítógépes játékok, vízi sportok a tengerparton.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló,
játszótér várja. Rácsos kiságy és az étteremben
etetőszék igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Popi Star HH
Gouvia
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• reggeli
• tengerparthoz közel

VÉLEMÉNYÜNK:

A hotelt elsősorban azok
figyelmébe ajánljuk, akik a
kisebb szállodát részesítik
előnyben.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda kb. 7 km-re található Korfu
nemzetközi repülőterétől, kb. 6 km-re Korfu városától, kb. 200 m-re a központtól, kb. 150 m-re a
tengerparttól. A szálloda közelében üzlet, étterem
található.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: kerékpárbérlés, asztalitenisz.

A SZÁLLODA LEÍRÁSA: Az 1980-ban épített és
2008-ban felújított szállodában központi étterem,
bár várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence található. A medencénél a napernyők és
a napágyak rendelkezésre állnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban. Térítés ellenében
mosoda, ruhatisztítás, szobaszerviz, internetsarok.
SZOBÁK: A 70 szobával rendelkező szállodában
standard típusú szobák foglalhatóak, a legtöbb
szobához erkély tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 20 m2, felszereltségük: egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, minibár (térítés ellenében), széf (térítés ellenében).
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító
található.
ELLÁTÁS: Reggeli: A szálloda reggelis ellátása
magába foglalja a kontinentális reggelit. Az italok
térítés ellenében fogyaszthatóak.
Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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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 leghíreseb
bek 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, lankánkkal 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 (2016.decemberében érvényes árfolyam)
bolgár leva = 100 sztotinka.
ÉGHAJLAT, JELLEMZŐ KLÍMA: 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 kellemes. 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.

BEUTAZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK
MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ UTASAINK RÉ
SZÉRE: Bulgária 2007. január 1-től az Európai Unió tagja, így az érvényes útlevél mellett, a legalább még 6 hónapig érvényes,
új típusú, magyar személyigazolvánnyal 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

www.sunfun.hu

BULGÁRIA
NAPOSPART

NESZEBÁR

BURGASZ

OBZOR
ELENITE

POMORIE

Bolgár Köztársaság
Nagykövetsége
Magyarországon:

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

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

Royal Palace Helena Sands HHHHH
Napospart
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió
• központhoz közel

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Burgasz repülőterétől kb.
28 km-re található, kb. 30 m-re fekszik a homokos
tengerparttól, Napospart központjától kb. 2 km-re.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2004-ben épült és
2016-ban felújított nyolcemeletes szállodában
központi étterem, a’la carte étterem (előfoglalás
szükséges, térítés ellenében vehető igénybe) bárok (medence, lobby,) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence és gyermekmedence
található. A napernyők, napágyak és a strandtörölközők a medencénél, valamint a tengerparton
térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és sport programok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a
lobbyban Térítés ellenében: autóbérlés, fodrászat,
üzletek, konferenciaterem, pénzváltó, mosoda.
SZOBÁK: A szálloda 206 szobával rendelkezik.
Standard, junior suite, suite, és dublex suite szobatípusok foglalhatók. A legtöbb szobához erkély
vagy terasz tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 25-35 m2. A standard szobák udvarra/ tájra vagy tengerre nézőek, felszereltségük: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban),
telefon, televízió, széf (térítésmentesen), minibár
(térítés ellenében), térítésmentes wireless inter-

netezési lehetőség, vízforraló (térítés ellenében). A
fürdőszobában fürdőkád/zuhanyzó, WC, hajszárító található. A junior suite szobák alapterülete kb.
35-45 m2, egylégterűek, felszereltségük azonos a
standard szobáéval. A suite szobák alapterülete
kb. 65 m2, felszereltségük azonos a standard szobáéval. A dublex suite szobák alapterülete kb. 80
m2, kétszintesek, nappalival és hálószobával rendelkeznek. A fürdőszobában hidromasszázs-kád
található. További felszereltségük azonos a standard szobáéval.
ELLÁTÁS: Félpanzió: a szálloda félpanziós ellátása magába foglalja a reggelit és a vacsorát. Az
italok térítés ellenében fogyaszthatók.

WELLNESS: A szálloda SPA központjában egyes
szolgáltatások csak előzetes foglalás esetén vagy
térítés ellenében vehetők igénybe: különböző
wellness és szépség szolgáltatások, mint gőzfürdő, szauna, szolárium, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszdák (Helena Parkban), etetőszék a központi étteremben, miniklub és játszótér várja.
Egyes szolgáltatások a komplexum másik épületében, a Royal Palace Helena Park-ban vehetők igénybe.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, asztalitenisz, strandröplabda, kosárlabda, darts, animációs programok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek igénybe:
biliárd, minigolf, teniszpálya, vízi sportok a tengerparton.

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

Napospart | Bulgária

Planeta Hotel HHHH
Napospart
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• központhoz közel

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban fiataloknak, a nyüzsgést kedvelő
utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
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, bárok (snack bár, lobby bár) várják a
vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló található. 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, 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, wireless internetezési lehetőség
(térítés ellenében, nem minden szobában érhető

el). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító található. A superior szobák alapterülete kb. 45 m2,
felszereltségük megegyezik a standard szobákéval. A családi suite szobák alapterülete kb. 80 m2,
egy nappali és egy hálószoba található, melyek
tolóajtóval vannak elválasztva, két fürdőszobával
rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik
a standard szobákéval.

WELLNESS: Térítésmentes szolgáltatások: szauna, jakuzzi, belső medence. A szálloda SPA központjában térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség
szolgáltatások, mint masszázs, törökfürdő.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló
és animációs programok várják. Rácsos kiságy és
az étteremben etetőszék igényelhető.

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
snack, tea, kávé, sütemény. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes
italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import
alkoholos és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, asztalitenisz, aerobik,
vízi aerobik, animációs programok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, számítógépes játékok.

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

Sunset Resort HHHHH
Pomorie
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• reggeli
• félpanzió
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHHH

illusztráció
FEKVÉSE: Az apartman-szálloda Burgasz repülőterétől kb. 8 km-re található, Pomorie városában, a központtól kb. 3 km-re, közvetlenül a homokos tengerparton.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2007-ben épült üdülőkomplexum területén 6 különálló épület található.
Központi étterem, a’la carte éttermek, bárok (tengerparti bár, medence bár, lobby bár, Vitamin 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. Wireless internetezési lehetőség. Térítés
ellenében: mosoda, széf, szobaszerviz, üzletek,
pénzváltás, konferenciaterem, orvosi ellátás.
SZOBÁK: A szállodakomplexum összesen 770
studióval és apartmannal rendelkezik, studió
szobák és egy-, két-, illetve három hálószobás

apartmanok foglalhatók, melyek parkra, tájra
vagy tengerre nézőek. A legtöbb studióhoz és
apartmanhoz erkély vagy terasz tartozik. A studio szobák parkra nézőek, alapterületük kb. 35
m2, felszereltségük: központi légkondicionáló
(meghatározott időszakokban), televízió, telefon,
minihűtő, konyhasarok. A fürdőszobában kád/
zuhanyzó, WC, hajszárító található. Az egy hálószobás apartmanok alapterülete kb. 45 m2,
nappali résszel rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a studio szobákéval. A két
hálószobás apartmanok alapterülete kb. 65 m2,
felszereltségük megegyezik az egy hálószobás
apartmanokéval. A három szobás apartmanok
alapterülete kb. 110 m2, felszereltségük megegyezik az egy hálószobás apartmanokéval.
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 alkoholmen-

tes 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 az all inclusive ellátást foglaló vendégek számára: 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: belső
medence. Egyes szolgáltatások előzetes foglalás
esetén, valamint térítés ellenében vehetők igénybe: SPA központ, szauna, jakuzzi, szolárium, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
csúszdák, miniklub és animációs programok (az
AI-s vendégeknek), minidiszkó, játszótér várja.
Rácsos kiságy (térítés ellenében) és etetőszék
igényelhető.

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

Napospart | Bulgária

Bellevue Hotel HHHH
Napospart
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part

VÉLEMÉNYÜNK:

A jó minőségű szállodát elsősorban pihenni vágyóknak
és családoknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
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, olasz a’la carte étterem (tartózkodás
alatt egy alkalommal térítésmentesen, előzetes
foglalás szükséges, további alkalmak - térítés
ellenében), 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: szobaszerviz, autóbérlés, internet kávézó,
számítógépes játékok, pénzváltási lehetőség,
széf, üzletek, fodrászat, konferenciaterem.

SZOBÁK: A szálloda 270 szobával rendelkezik,
standard szobák foglalhatók. A legtöbb szobához
erkély tartozik. A standard szobák alapterülete kb.
24 m2, felszereltségük: légkondicionáló, minibár
(térítés ellenében), telefon, televízió, wireless internet (térítés ellenében). 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,
délutáni snack. 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: strandröplabda, fitneszterem, asztalitenisz, aerobik, darts. Egyes szolgáltatásokhoz
előzetes foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: vízi sportok a tengerparton,
mini golf, számítógépes játékok.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, peeling, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló,
miniklub várja. Rácsos kiságy (térítés ellenében)
és az étteremben etetőszék igényelhető.

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

MPM Kalina Garden HHHH
Napospart
• young/family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• központban

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Burgasz repülőterétől kb.
30 km-re, Napospart központjában, kb. 200 m-re
fekszik a homokos tengerparttól. A szálloda közelében vásárlási és szórakozási lehetőségek.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2001-ben épült és
2015-ben felújított hatemeletes szállodában
központi étterem, bárok (lobby bár, snack bár)
várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszda található.
A medencénél a napernyők, napágyak és strandtörölközők ingyenesen állnak rendelkezésre, a
tengerparton térítés ellenében. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
A lobbyban térítésmentes wireless internetezési lehetőség. Térítés ellenében: széf a recepción,
mosoda.

SZOBÁK: A szálloda 316 szobával rendelkezik,
standard és suite szobák foglalhatók. A standard
szobák alapterülete kb. 30 m2, felszereltsége:
központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban), telefon, televízió, minibár (ásványvíz
térítésmentesen), internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó, WC,
hajszárító található. A suite szobák felszereltsége
azonos a standard szobákéval, alapterületük kb.
40 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, fagylalt (meghatározott időszakban). 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
térítés ellenében állnak rendelkezésre.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: animációs programok és esti show
műsorok, aerobik, vízi aerobik, pilates, táncoktatás, fitnesz, minigolf, asztalitenisz. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges és térítés
ellenében vehetők igénybe: vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness szolgáltatások: szépségszalon, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A gyermekeket miniklub,
gyermekmenü, etetőszék a központi étteremben,
gyermekmedence, vízi csúszda, játszótér, minidiszkó várja. Rácsos kiságy igényelhető.

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

Napospart | Bulgária

Hotel Mercury HHHH
Napospart
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• központban

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Burgasz repülőterétől kb.
30 km-re található, kb. 100 m-re fekszik a homokos tengerparttól, Napospart központjában. A
szálloda közelében üzletek, diszkó, bárok, éttermek.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2000-ben épült és
2010-ban felújított négyemeletes szállodában
központi étterem, bárok (koktél, lobby,) várják a
vendégeket. A kertben szabadtéri medence található. A napernyők, napágyak és medencénél térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs és
sport programok gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen.
Térítés ellenében: széf a recepción, internet sarok,
üzletek, konferenciaterem, pénzváltó, autóbérlés,
orvosi ellátás, mosoda, üzletek.
SZOBÁK: A szálloda 130 szobával rendelkezik.
Standard típusú szobák foglalhatók. A legtöbb
szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard
szobák alapterülete kb. 26 m2. A standard szobák
medencére vagy kertre nézőek, felszereltségük:
egyénileg szabályozható légkondicionáló, telefon, televízió, minibár (térítés ellenében), wireless
internetezési lehetőség (térítés ellenében). A für-

dőszobában fürdőkád/zuhanyzó, WC, hajszárító
található.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub és játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető.

ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-22:30
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a
központi étteremben svédasztalos rendszerben,
napközben snackek, délutáni kávé, tea, 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, a frissen facsart gyümölcslevek
térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS:
Térítésmentes
szolgáltatások: fitneszterem, asztalitenisz, vízi
aerobik, aerobik, strandröplabda, kosárlabda, focipálya, animációs programok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: biliárd, léghoki.
WELLNESS: A szálloda SPA központjában térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
szépségszalon, masszázs.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Alba Hotel HHHH
Napospart
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• központban

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát párok, családok
figyelmébe is ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Burgasz repülőterétől kb.
27 km-re található, kb. 100 m-re a tengerparttól,
Napospart központi részén. A szálloda közelében
üzletek, éttermek találhatóak.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2014-ben felújított
szállodában központi étterem, bárok (snack bár,
lobby bár, medence bár) várja a vendégeket. A
kertben szabadtéri medencék, gyermekpancsoló.
A napágyak és a napernyők a medencénél térítésmentesen vehetők igénybe. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
Wireless internetezési lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében: internetsarok,
autóbérlés, pénzváltás, mosoda, orvosi ellátás,
szobaszerviz.
SZOBÁK: A szálloda 354 szobával rendelkezik,
melyek 3 nyolcemeletes épületben helyezkednek
el. A szállodában standard, comfort szobák foglalhatók, melyek kertre vagy medencére nézőek.
A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard
szobák alapterülete kb. 28 m2, felszereltségük:
központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban), telefon, televízió, széf (térítés ellenében),
minibár (térítés ellenében), wireless internetezési
lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában

zuhanyozó/kád, WC, hajszárító található. A comfort szobák felszereltsége azonos a standard szobákéval, a fürdőszobában zuhanyozó található.
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
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, prémium italok
és a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.

WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs, szépségszalon.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló,
vízi csúszda, etetőszék a központi étteremben,
játszótér, miniklub várja. Rácsos kiságy igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: animációs programok és esti show
műsorok, asztalitenisz, strandröplabda, vízilabda,
fitnesz, darts. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: gimnasztika, biliárd, kerékpárbérlés,
számítógépes játékok.

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

Napospart | Bulgária

Das Club Hotels Rhodopi/Zvete/Flora Park HHHH
Napospart
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• központban

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A három épületből álló szállodakomplexum Burgasz repülőterétől kb. 30 km-re található, kb. 150 m-re fekszik a homokos tengerparttól,
Napospart központjától kb. 500 m-re, Neszebár
központjától kb. 5 km-re.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A komplexumban 3
központi étterem, a’la carte étterem (térítés ellenében – előfoglalás szükséges, bárok (medence
bár, lobby bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszdák (gyerekeknek térítésmentesen) találhatóak.
A napernyők és napágyak a medencénél térítésmentesen állnak rendelkezésre. A szórakozásról
animációs és sport programok gondoskodnak.
Térítés ellenében: üzletek, konferenciaterem, orvosi ellátás, mosoda, üzletek, pénzváltási lehetőség, fodrászat, manikűr.
SZOBÁK: A komplexum összesen 520 szobával
rendelkezik, melyek 3 épületben helyezkednek el.
Standard, studió és apartman szobák foglalhatók.
A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A
standard szobák alapterülete kb. 28 m2. A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik),
telefon, televízió, széf (térítés ellenében), minibár

(térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó,
WC, hajszárító található. A studió szobák alapterülete kb. 34 m2, felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval. Az apartman szobák ajtóval elválasztott nappalival és hálószobával rendelkeznek, további felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval.

WELLNESS: A szálloda SPA központjában térítés
ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint
szauna, masszázs, gőzfürdő.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekmedence,
vízi csúszda, miniklub és játszótér várja. Az étteremben etetőszék igényelhető.

ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 08:00-23:00
között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni
snack, tea, fagylalt (meghatározott időszakokban). 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: aerobik, vízi gimnasztika, boccia, asztalitenisz, focipálya, teniszpálya, strandröplabda,
vízilabda, animációs programok és esti showműsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás
szükséges, illetve térítés ellenében vehetők igénybe: minigolf, biliárd, darts, vízi sportok a tengerparton, vízi csúszda használata 16 év felett.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Iberostar Sunny Beach HHHH
Napospart
• young/family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• központban

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Burgasz repülőterétől kb.
35 km-re, Naposparton található. A hotel kb. 70
m-re fekszik a homokos tengerparttól. A szálloda
közelében, kb. 200 méterre bevásárlási és szórakozási lehetőségek találhatók.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2005-ben épült és
2015-ben felújított nyolcemeletes szálloda 2 épületből áll. A szállodában 2 központi étterem, 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, 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, mosoda, internet sarok,
kávézó, fodrászat.
SZOBÁK: A szálloda 636 szobával rendelkezik,
standard, junior suite és családi szobák foglalhatók. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió, minibár (térítés ellenében),
széf (térítés ellenében), wireless internetezési lehetőség. A fürdőszobában kád/zuhanyzó, WC,

hajszárító található. A junior suite szoba felszereltsége azonos a standard szobáéval, alapterülete valamivel nagyobb. A családi szoba egy nagy
szobából áll, amely egy elválasztóval kettéosztható, felszereltsége megegyezik a standard szobáéval.
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. A borok, koktélok, import alkoholos és alkoholmentes italok, prémium italok,
a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében
állnak rendelkezésre.

WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness szolgáltatások: SPA központ, belső medence, szauna,
szépségszalon, masszázs.
GYERMEKEKNEK: A gyermekeket miniklub, etetőszék a központi étteremben, gyermekmedence,
vízi csúszda, játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, asztalitenisz, boccia, esti
show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges és térítés ellenében vehetők
igénybe: biliárd, minigolf, léghoki, asztalitenisz,
vízi sportok a tengerparton.

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

Napospart | Bulgária

Aquamarine Sunny Beach HHHH
Napospart
• family/relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• központban

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát párok, családok
figyelmébe is ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Burgasz repülőterétől kb.
25 km-re található, kb. 250 m-re a tengerparttól,
és kb. 900 m-re Napospart központjától.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2008-ban felújított
szállodában központi étterem, bárok (medence
bár, lobby bár) várja a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló található. A
napágyak és a napernyők a medencénél térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében vehetők igénybe, strandtörölköző térítés ellenében
igényelhető. A szórakozásról sport programok
gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség
a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében:
széf, szobaszerviz, autóbérlés, pénzváltás, mosoda.
SZOBÁK: A szálloda 104 szobával rendelkezik,
melyek egy ötemeletes épületben helyezkednek
el. A szállodában standard szobák foglalhatók,
melyek medencére vagy kertre nézőek. A legtöbb
szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban), telefon, televízió, minibár
(térítés ellenében), wireless internetezési lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyozó/kád, WC, hajszárító található.

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
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, prémium italok
és a frissen facsart gyümölcslevek térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetők igénybe: gimnasztika, biliárd.
WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness és szépség szolgáltatások, mint masszázs.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket játszótér, etetőszék
a központi étteremben, gyermekpancsoló várja.
Térítés ellenében rácsos kiságy igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Colosseum Hotel HHHH
Napospart
• Family/RELAX •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• félpanzió
• all inclusive

VÉLEMÉNYÜNK:

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

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Burgasz repülőterétől kb.
25 km-re található, kb. 200 m-re fekszik a homokos tengerparttól, Napospart központjától kb. 50
m-re.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A szállodában központi étterem, a’la carte étterem (előzetes foglalás
szükséges), bárok (medence bár, lobby bár, éjjeli
bár) várják a vendégeket. A kertben szabadtéri
medence és gyermekpancsoló található. A napernyők és napágyak a medencénél térítésmentesen, a strandtörölközők térítés ellenében állnak
rendelkezésre. Wireless internetezési lehetőség a
lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében: széf
a recepción, orvosi ellátás, üzletek, konferenciaterem, pénzváltó, szobaszerviz, mosoda, internetsarok.
SZOBÁK: A szállodában standard szobák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély tartozik. A standard szobák felszereltsége: légkondicionáló, telefon, televízió, minihűtő (térítés ellenében), wireless
internetezési lehetőség (térítésmentesen). A fürdőszobában 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 07:30-22:00 között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni snack,
tea, fagylalt (meghatározott időszakokban). A
bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és
alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos és alkoholmentes italok, a frissen facsart gyümölcslevek, az a’la carte
étterem szolgáltatásai térítés ellenében állnak
rendelkezésre.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló, etetőszék a központi étteremben és játszótér
várja.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés
ellenében vehetőek igénybe: vízi sportok a tengerparton.
WELLNESS: A szálloda SPA központjában egyes
szolgáltatások csak előzetes foglalás esetén vagy
térítés ellenében vehetők igénybe: különböző
wellness és szépség szolgáltatások, mint szauna,
masszázs.

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

Napospart | Bulgária

RIU Helios Paradise HHHH
Napospart
• young/family •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• közvetlen part
• vízi csúszdák

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát fiataloknak és
családoknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Burgasz repülőterétől kb.
30 km-re, Naposparton található, a központtól kb.
800 m-re. A hotel közvetlenül a homokos tengerparton található.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2015-ben épült tízemeletes szállodában központi étterem, bárok (lobby
bár, snack bár, medence, karaoke bár), a’la carte
éttermek (ázsiai, olasz, bolgár- térítésmentesen,
előfoglalás szükséges, halas – térítés ellenében,
előzetes foglalás szükséges) a várják vendégeket.
A kertben szabadtéri medencék, gyermekmedence, vízi csúszda található. A medencénél és a tengerparton a napernyők és napágyak ingyenesen
állnak rendelkezésre. A szórakozásról animációs
és sport programok gondoskodnak. A lobbyban
térítésmentes wireless internetezési lehetőség.
Térítés ellenében: üzletek, autóbérlés, mosoda, internet sarok, fodrászat, konferenciaterem.
SZOBÁK: A szálloda 597 szobával rendelkezik,
standard, superior, suite és családi típusú szobák
foglalhatók. A standard szobák alapterülete kb.
33 m2, felszereltségük: központi légkondicionáló
(meghatározott időszakokban), telefon, televízió,
minibár (térítés ellenében), széf (térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó, WC, hajszárító

található. A superior szoba felszereltsége azonos
a standard szobáéval, alapterülete kb. 39 m2. A
családi szobák alapterülete kb. 50 m2, egy nappali és egy háló szobából állnak, felszereltségük
megegyezik a standard szobákéval.
ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: kontinentális reggeli, ebéd
és vacsora a központi étteremben svédasztalos
rendszerben, napközben snackek. 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
térítés ellenében állnak rendelkezésre.

WELLNESS: Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére állnak különböző wellness szolgáltatások: szauna, gőzfürdő, szépségszalon, mas�százs.
GYERMEKEKNEK: A gyermekeket miniklub, etetőszék a központi étteremben, gyermekmedence,
vízi csúszda, játszótér várja. Rácsos kiságy igényelhető.

SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: asztalitenisz, vízi aerobik, darts,
streching, strandröplabda, kosárlabda, animációs
programok, esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges és térítés
ellenében vehetők igénybe: biliárd, teniszpálya,
kerékpárbérlés, lovaglás, minigolf, vízi sportok a
tengerparton.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Riva Hotel HHH
Napospart
• young •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• központban

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát elsősorban fiataloknak, a nyüzsgést kedvelő
utasainknak ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Burgasz repülőterétől kb.
26 km-re található, Napospart központjától kb.
800 m-re, a homokos tengerparttól kb. 150 m-re.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2015-ben felújított
szállodában központi étterem, bárok (medence
bár, lobby bár) várják a vendégeket. A kertben
szabadtéri medence, gyermekpancsoló található.
A napernyők, napágyak a medencénél térítésmentesen. A szórakozásról animációs és sport
programok gondoskodnak. Wireless internetezési
lehetőség a lobbyban térítésmentesen. Térítés ellenében: széf a recepción, pénzváltási lehetőség,
vasaló, fodrászat, orvosi ellátás.
SZOBÁK: A szálloda 260 szobával rendelkezik,
melyek 3 épületben helyezkednek el. Standard
típusú szobák foglalhatók. A legtöbb szobához
erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák
alapterülete kb. 15 m2. A standard szobák felszereltsége: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban működik), telefon, televízió,
minibár (térítés ellenében), wireless internetezési
lehetőség (térítés ellenében). A fürdőszobában
zuhanyzó, WC található, hajszárító (letét ellenében a recepción igényelhető).

ELLÁTÁS: All inclusive ellátás, mely 07:30-22:30
között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi
étteremben svédasztalos rendszerben, délutáni
snack, tea, kávé, sütemény, fagylalt (meghatározott időszakokban). A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok térítésmentesen fogyaszthatók. Az import alkoholos
és alkoholmentes italok, prémium kategóriájú italok térítés ellenében állnak rendelkezésre.
SPORT ÉS SZÓRAKOZÁS: Térítésmentes szolgáltatások: aerobik, vízi aerobik, darts, animációs
programok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes
foglalás szükséges.
GYERMEKEKNEK: A kicsiket gyermekpancsoló,
vízicsúszda, játszótér és animációs programok,
gyerekmenü várják. Rácsos kiságy (térítés ellenében) és az étteremben etetőszék igényelhető.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Calypso HHHH
Napospart
• relax •
SZOLGÁLTATÁSOK:
• all inclusive
• központban

VÉLEMÉNYÜNK:

A szállodát pároknak, a
kikapcsolódásra vágyó utasainknak egyaránt ajánljuk.

SUN & FUN BESOROLÁS:

HHHH

illusztráció
FEKVÉSE: A szálloda Burgasz repülőterétől kb.
28 km-re található, kb. 250 m-re fekszik a tengerparttól és az ismert Cacao Beachtől, Nesszebár
központjától kb. 1 km-re, kb. 2 km-re a Napospart
központjától.
A SZÁLLODA LEÍRÁSA: A 2010-ben épült és
2016-ban felújított ötemeletes szállodában központi étterem, bárok (medence bár és lobby bár)
várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekpancsoló található. A napernyők,
napágyak és medencénél térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre.
A szórakozásról animációs és sport programok
gondoskodnak. Wireless internetezési lehetőség
a lobbyban térítés ellenében. Térítés ellenében:
pénzváltó, autóbérlés, vasaló.
SZOBÁK: A szálloda 100 szobával rendelkezik.
Economy, standard, studio típusú szobák illetve
apartmanok foglalhatók. A legtöbb szobához erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák alapterülete kb. 22 m2. A standard szobák medencére
vagy kertre nézőek, felszereltségük: központi légkondicionáló (meghatározott időszakokban), telefon, televízió, széf (térítés ellenében), minibár (térítés ellenében), wireless internetezési lehetőség

(térítés ellenében). A fürdőszobában zuhanyzó,
WC, hajszárító található. A studio szobák alapterülete kb. 26 m2, felszereltségük azonos a standard szobákéval. Az apartmanok egyszobásak,
alapterülete kb. 26 m2, felszereltségük azonos a
standard szobákéval.

GYERMEKEKNEK: A kicsiket miniklub, etetőszék
az étteremben, gyermekpancsoló várja. Rácsos
kiságy igényelhető.

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: fitneszterem, animációs programok,
alkalmanként esti show műsorok. Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: biliárd, számítógépes játékok.

Szíveskedjenek megtekinteni weboldalunkon az ajánlatainkra vonatkozó aktuális információkat, árakat, valamint szállodaleírásokat. www.sunfun.hu
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Általános szerződési feltételek
Érvényes: 2016. december 1-től visszavonásig
Sun & Fun Holidays Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-41, 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 Colonnade Insurance S.A.-nál kötötte.
Kötvényszám: VBB/2017/016. A vagyoni biztosíték hatálya: nemzetközi utazásszervezés (belföldről külföldre).
A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe az Utazásszervezők Vagyoni Biztosíték Biztosítása szabályzatban foglalt rendelkezések szerint
átvállalja az Utazásszervező és Utazásközvetítő kártérítési kötelezettségéből adódó károk megtérítését.
A Biztosító elérhetősége: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, 1143 Budapest, Stefánia út 51.,
Telefon: +36-1-460 1400, Fax: +36-1-460 1499, e-mail: info@colonnade.hu, weboldal: www.colonnade.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,

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 Utazásszervező által meghirdetett szobatípusok esetében az egy személyre eső részvételi díjak az
adott foglalásban szereplő szobakihasználtság esetén érvényesek. A szobában lakók létszámának módosulásával a részvételi díj személyenkénti ára is megváltozik,pl. amennyiben valamely utas (több utas) az
utazást lemondja, és ennek következtében az adott szobatípus kihasználtsága csökken, abban az esetben
– a szoba típusától, kapacitásától és az utat lemondó személyek számától függően – az eredeti foglalásban
szereplő személyek számára az eredeti foglalástól eltérően magasabb összegű egy főre eső részvételi díj
kerül megállapításra.
6. 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.
7. 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.
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, illetve kötbért 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 meg-állapításába.
• ha az elállás az utazás megkezdése előtti 61. napig történik, 5.000 Ft/fő költségtérítést 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. Amen�nyiben 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 pog�gyászbiztosítás 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 üzleti 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
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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.
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 jegyzőkönyv rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károkért
az Utazásszervező nem vállal felelősséget, ezek az Utast terhelik. 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 késedelmes előterjesztésének következményeiért az Utazásszervező nem felelős.
Az Utas jogosult kártérítési igénnyel fellépni, amennyiben bizonyítani tudja kártérítési jogalapját és ös�szegszerűségét.
Az utazásszervező az utazási szerződés nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való
felelősségének, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjnak a szolgáltatás díja (a részvételi díj)
összegének kétszeresét meghaladó része tekintetében kizárja. 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 (ill. közreműködője) 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 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.
14. 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.
15. 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.
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.
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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UTAS ALÁÍRÁSA

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, pog�gyászfeladást. 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-

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 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

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. Auz 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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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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