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II

Kierunek Warszawa Gdańsk Poznań Wrocław Kraków Katowice Rzeszów 

Turcja
Antalya, Kemer,  Belek, Side, Alanya X X X X X X X

Bodrum, Didim, Kusadasi X X X X

Marmaris, Fethiye X X X
Grecja
Kreta X X X X X X X

Rodos X X X X X X

Kos X X X X

Zakyntos X X X X X

Korfu X X X X
Bułgaria
Złote Piaski X X X X X X

Słoneczny Brzeg X X X X X X
Hiszpania
Costa Brava, Costa Dorada, Costa Barcelona, Barcelona X X X X

Teneryfa X X

Majorka X X X X
Egipt
Hurghada X X

Sharm el Sheikh, Dahab X X

Marsa Alam X X X

Egzotyka X 

Sri LankaSri Lanka

MauritiusMauritius

SeszeleSeszele MalediwyMalediwy Indonezja/BaliIndonezja/Bali

SingapurSingapur

TajlandiaTajlandiaIndieIndie

Zjednoczone
Emiraty Arabskie
Zjednoczone
Emiraty Arabskie

DominikanaDominikana

KubaKuba
MeksykMeksyk

HiszpaniaHiszpania

EgiptEgipt

TurcjaTurcja

BułgariaBułgaria
GrecjaGrecja

27 bliskich regionów wakacyjnych  
z 7 lotnisk w Polsce

rozkład lotów może ulec zmianie, aktualne na www.wezyrholidays.pl
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WAKACYJNE PLUSY

• hotele All Inclusive, w tym wiele z aquaparkami
• hotele z polską animacją
• różne typy pokoi, w tym dla rodzin 2+2 i 2+3
• wyloty z lotnisk lokalnych w Polsce
• dowolna długość wakacji, w tym 3, 5, 7, 10, 14 dni i więcej,
• wyjazdy weekendowe
• na wybranych lotach wybór miejsca w samolocie i bagaż dla 

dzieci do 2 lat GRATIS
• W CENIE ZAWARTE UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE  

oraz od CHORÓB PRZEWLEKŁYCH

 PREMIERA LATA

• Wcześniej rezerwujesz – mniej płacisz i więcej zyskujesz!
• rabaty do 40%
• rabaty dla minigrup od 8 osób
WYBIERZCIE SIĘ NA WAKACJE W KILKA RODZIN, 
A OTRZYMACIE DODATKOWY RABAT.
• pakiet gwarancji
• ubezpieczenie od rezygnacji 2%
• zaliczka tylko 15%
• największy wybór hoteli, pokoi i terminów, także 

w okresie szkolnych wakacji
 Oferta w promocji ,,Premiera Lata” jest limitowana.  
Szczegóły na: www.wezyrholidays.pl 

 
KARTA STAŁEGO KLIENTA 

Zapytaj o nią w swoim biurze podróży i korzystaj 
z atrakcji

Niewyczerpane 

źródło przygód

TURCJA

TYLKO 
dla stałych 
klientów

RABAT 3%
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Niezawodność spod znaku OTI
Należymy do grupy OTI Holding, która w ciągu 25 lat
wypracowała sobie pozycję jednego ze światowych liderów
branży turystycznej. Dominuje dzisiaj we wszystkich 
segmentach rynku turystycznego takich jak turystyka 
przyjazdowa, organizacja wycieczek, zakwaterowanie, przeloty, 
sieć agencji sprzedaży i bezpieczeństwo. Z jej usług skorzystało 
ponad 18 milionów klientów.
OTI Holding jest aktywne na 5 kontynentach, gdzie pracuje 4428 
pracowników i afiliantów w 11 państwach. Organizuje wyjazdy 
do niemal 65 kierunków w 38 krajach, między innymi do Turcji, 
Grecji, Hiszpanii, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy 
Tajlandii.
Zawsze zapewniając jakość i niezawodność spod znaku OTI.

Bezpieczeństwo i rzetelność
•  mamy wszystkie zabezpieczenia prawne i finansowe 

wymagane ustawą o usługach turystycznych
•  nasze pakiety zawsze gwarantują podstawowe ubezpieczenie 

klienta oraz ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• rzetelnie informujemy o warunkach uczestnictwa
•  prezentujemy pełne ceny ofert, łącznie z podatkami, opłatami 

lotniskowymi i ubezpieczeniem podstawowym
• należymy do Polskiej Izby Turystyki (PIT)

Gwarancja bezpieczeństwa
Nasza gwarancja ubezpieczeniowa wynosi 51 milionów złotych.
Zawarta w towarzystwie Europäische Reiseversicherung AG. 
Zabezpiecza spłatę ewentualnych roszczeń Klientów, 
związanych z umowami zawartymi przez nas w okresie od  
17 września 2015 roku do 16 września 2017 roku

Gwarancja niezmienności ceny
Bez względu na zmiany kursów walut, podwyżki kosztów paliwa 
lub opłat lotniskowych rezerwacje dokonane w  sezonie lato 
2017 objęte są bezpłatna gwarancją niezmiennej ceny

Gwarancja jakosci ISO 9001:2008
Jako jeden z nielicznych touroperatorów na 
polskim rynku wdrożyliśmy i utrzymujemy system 
zarządzania jakości oraz otrzymaliśmy certyfikat na 
zgodność z normą ISO 9001:2008

Grupa OTI Holding jest jednym  
z 6 największych koncernów  
turystycznych w Europie

Zaufanie
Pewność, siła i zaufanie
międzynarodowego koncernu

18 lat 
w Polsce

Nr 4  
na polskim 

rynku

51  
milionów 

gwarancji

20  
milionów 

kapitału 
zakładowego

Własne 
hotele  

i samoloty

Milion 
Klientów
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Na każdym etapie Waszego urlopu dokładamy starań,  
by Wasz urlop był taki, jaki sobie wymarzyliście. 
Od momentu przylotu aż do końca wakacji nasi polscy 
rezydenci, animatorzy i kontrahenci dbają o komfort 
i bezpieczeństwo Waszego wypoczynku.

POLSKOJĘZYCZNI REZYDENCI
• oczekują na Was na lotnisku po przylocie,
• pokierują do klimatyzowanego autokaru transferowego,
•  przekażą broszury informacyjne o kraju oraz informacje 

o spotkaniu z rezydentem w hotelu.
•  na spotkaniu w hotelu przekażą informacje dotyczące hotelu 

i regionu oraz przedstawią bogatą ofertę wycieczek,
•  w większości hoteli znajdują się tablice oraz info książki 

z informacjami o kraju (w języku polskim),
•  w hotelach dostępny jest też kontakt do rezydenta lub 

lokalnego biura często 24h/dobę.

POLSKOJĘZYCZNI ANIMATORZY
dostępni w hotelach z konceptu Family, gdzie są częścią 
hotelowych, międzynarodowych zespołów animacyjnych:
•  uatrakcyjnia pobyt i czas wolny przede wszystkim dzieciom, 

a te zawsze wiedza kiedy jakie atrakcje i zabawy na nich 
czekają, bo na tablicach miniklubów wywieszany jest 
codzienny program animacji w jez. polskim,

•  dostępne są tu też gry planszowe, filmy, bajki, książki 
i wszystko po polsku!

POLSKOJĘZYCZNI PRZEWODNICY
towarzyszą podczas  większości wycieczek, wiec zamiast 
koncentrować  się na zrozumieniu języka obcego skupiacie się 
tylko na pochłanianiu wiedzy, poznawaniu świata i robieniu 
selfie!

WŁASNY SERWIS NA MIEJSCU
Jako marka należąca do OTI Holding mamy wiele siostrzanych 
spółek, wśród nich Odeon Tours i Coral Travel, które operacyjnie 
wspierają nasz serwis w miejscach wakacji: w Turcji, Egipcie, 
Grecji, Hiszpanii, Tajlandii i Dubaju. Jesteśmy z nimi w stałym 
kontakcie, i na dobre i na złe. Dbają o Was jak o swoich, bo 
jesteście naszymi wspólnymi Klientami. 

Dobra opieka,
polska mowa, bezpieczeństwo

i ,,święty spokój”
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C iepłe, wilgotne śródziemnomorskie powietrze, 
wyrazisty zapach kwiatów bugenwilli… Wszędo-
bylskie koty, rozłożone na rozgrzanym asfalcie 

chodników… Widoczny nad drzwiami domów granato-
wo-niebiesko-biały amulet „oko Proroka”, który ma chro-
nić od złego spojrzenia… Turecka herbata pita z  okazji 
i bez okazji, mocna, czarna, podawana w szklaneczce 
w kształcie tulipana, z nieodłączną małą łyżeczką 
i odpowiednio dobranym spodkiem… Roznoszą-
cy się echem dźwięk ezanu, muzułmańskiego 
wezwania do modlitwy…  Ciągnące się kusząco 
lody z koziego mleka…
Ale i to, że niemożliwe staje się możliwe: zdą-
żenie na autobus, przeciśnięcie przez korki, 
załatwienie sprawy urzędowej po zamknięciu 

okienka. Litania powitań i pożegnań, bez których nie może 
się odbyć żadne, nawet przypadkowe spotkanie. 

Pomiędzy Europą a Azją
Mówi się, że jest krajem kontrastów, zetknięciem Zachodu 
i Orientu. Już samo położenie geograficzne wiele tłumaczy: 
Turcja leży zarówno na kontynencie azjatyckim, jak i w Eu-
ropie. Najbardziej wyrazistym przykładem tej dwoistości jest 
Stambuł, w którym zakochałam się od pierwszego wejrzenia.  
Położony nad cieśniną Bosfor, przecinaną codziennie przez 

Niemożliwe 
staje się

 możliwe

setki promów, wiozących mieszkańców i turystów z Azji do 
Europy i  z  powrotem, jest jednym z  najbardziej wyjątko-
wych miast na świecie. Liczy kilkanaście milionów miesz-
kańców, reprezentujących „Turcję w  pigułce” – są trady-
cyjni i  nowocześni, religijni i  laiccy, wschodni i  zachodni. 
Jestem wielką fanką tej metropolii – jej zabytków, malowni-

czych meczetów i nowoczesnych drapaczy chmur, 
zielonych parków i  zatłoczonych deptaków, 

knajpek, kawiarni i restauracji, w których można 
zasmakować tradycyjnych tureckich smaków 
i  najbardziej wyrafinowanej kuchni z  całego 
świata. 

Bogactwo różnorodności
Mówiąc o  cechach narodowych Turków i  ich 

obyczajach często używam zwrotu „to zależy…” 
Siedemdziesięciomilionowy naród jest tak zróżnico-

MOJA TURCJA 

AROMATY TURECKIEJ KUCHNI, 

OBEZWŁADNIAJĄCA SŁODYCZ 

DESERÓW I W TRADYCYJNY 

SPOSÓB PARZONA KAWA, KTÓRA 

NAJLEPIEJ SMAKUJE PO OBFITYM 

POSIŁKU. UŚMIECHY ZWYKŁYCH 

LUDZI – GOŚCINNE, PRZYJAZNE, 

CIEPŁE. TO MOJA TURCJA.

Uliczni sprzedawcy 
gotowanej kukurydzy i waty 

cukrowej, i bazarowi handlarze 
dogryzający sobie nawzajem 
na cotygodniowym targu…
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wany, że wymyka się wszelkim schematom. Terytorium Tur-
cji to obszar dwa i pół raza większy od Polski. Dlatego Turcja 
widziana z plaży nad Morzem Egejskim, poznawana na trek-
kingowych szlakach bajkowej Kapadocji, albo ta odkrywana na 
drogach i bezdrożach południowego wschodu to trzy zupeł-
nie inne światy. A jest ich jeszcze więcej!
W  dużym uproszczeniu można powiedzieć, że 
Turcy mieszkający w  zachodniej części kraju 
są bardziej nowocześni, a  ich styl życia nie 
różni się zasadniczo od naszego. Ale im da-
lej w głąb – w kierunku płaskowyżu Anatolii 
– tym bardziej tradycyjne, odległe od euro-
pejskich obyczaje.

Życie bez pośpiechu
Nieustannie zachwycam się w  Turcji tym, że 
mieszkańcy tego kraju na wszystko mają czas. 
Łączy ich to z  innymi przedstawicielami śródziem-
nomorskich nacji  – tureckie życie przesiąknięte jest klima-
tem „yavaş, yavaş” (tur. powoli, powoli). Nawet w wielomi-
lionowych metropoliach, jak Ankara, wspomniany Stambuł 
czy nowoczesny Izmir – w wąskich uliczkach, o minutę od 
gwarnego centrum życie gwałtownie zwalnia tempo. Prze-
cież zawsze warto znaleźć czas na filiżankę herbaty… Jest 
symbolem tureckiej gościnności, przenika każdy element 
życia. Usiądź, wypij, porozmawiaj z gospodarzem, który na 
pewno będzie ciekaw wszystkiego o  tobie i  tego, jak po-
doba ci się jego kraj. Nie spiesz się, nie odmawiaj kolejnej 

– prawdziwy Turek wypija dziennie minimum kilkanaście 
szklaneczek „çayu” . Trudno się więc dziwić, że życie płynie 
tu wolniej, ale przecież jeśli nie zdążycie załatwić czegoś 
dzisiaj, zawsze możecie dokończyć sprawę jutro!

Gościnność po turecku
Co łączy większość Turków? Zamiłowanie do dobrego je-
dzenia, rodzinnego spędzania czasu, wielogodzinnych roz-
mów. Turcy uwielbiają się dzielić,nie oczekując nic w zamian. 
Z  tym zapewne związana jest legendarna turecka gościn-
ność, którą sama odczułam wielokrotnie, szczególnie na 
wschodzie lub małych miejscowościach. Nasza staropolska 
zasada „Gość w dom, Bóg w dom” obowiązuje także tutaj. 
Im dalej od miast, tym bardziej jest widoczna. Tureckie rodzi-
ny otwierają przed podróżnikami swoje serca i domy, spra-
wiając, że poruszanie się po tym kraju zawsze jest wyjątkowe. 

Rodzina na pierwszym miejscu 
W  Turcji rodzina to życiowy priorytet, najważniejszy punkt 
odniesienia i  najwspanialsza kuchnia mamy. O  dzieciach 
mówi się, że są „owocami domu” – rozpieszcza się je, szczy-
pie z czułością w policzki, patrzy przez palce na wybryki. 

Wyjątkowe w Turcji ALL INCLUSIVE 

– to nie tylko jedzenie, picie,  ale SPA, sporty, aktywności, 
zabytki, historia, aguaparki, i różnorodność hoteli od 3* do 
premium i rodzinna gościnność

W Turcji rzuca się w oczy ilość narodowych flag: na balkonach 
domów, w witrynach sklepów, na miejskich skwerkach, a na-
wet… zderzakach samochodów. Turcy są dumni ze swojego kraju 
i założyciela laickiej Republiki Turcji, Mustafy Kemala Atatürka. 
To już prawie 100 lat, odkąd na gruzach Imperium Osmańskiego 
powstała nowoczesna Turcja, która dzisiaj niejednokrotnie zaska-
kuje nowoczesnymi osiągnięciami przybyłego po raz pierwszy 
turystę. Chociaż Turcy to w przeważającej ilości muzułmanie, 
państwo działa zgodnie z prawem świeckim, a wyznanie jest pry-
watną sprawą każdego obywatela. Widać to chociażby po stroju 
kobiet: co prawda nam, Europejczykom, w oczy rzucają się przede 
wszystkim tradycyjne muzułmanki w kolorowych chustach i dłu-
gich spódnicach, ale wiele ubiera się po europejsku i nie różni się 
wyglądem od swoich koleżanek z zachodniej Europy. Niezależnie 
od stroju, Turczynki studiują, podróżują, pracują i robią karierę.

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

W Turcji 
rzuca się w oczy 

ilość narodowych 
flag

MOWA CIAŁA

Warto zdawać sobie sprawę z różnic między polską i turecką 
mową ciała, by uniknąć kłopotliwtych sytuacji. Tureckie 

„nie” to nie kręcenie głową, ale  odchylaenie jej do tyłu, z jed-
noczesnym cmokaniem językiem o podniebienie. Gest ten ozna-
czać może przykładowo niezgodę na proponowaną przez nas 
cenę podczas targowania się lub brak wolnych pokoi w hotelu.

Gesty bardzo niegrzeczne to nasza „figa z makiem”, znak OK 
z palcami skierowanymi w dół, uderzenie zaciśniętą w pięść 

dłonią w drugą dłoń oraz pokazywanie wyciągniętej, otwar-
tej dłoni w taki sposób, żeby druga osoba widziała spód naszej 
dłoni i pięć palców. 

Zdziwienie może budzić niewielki dystans, jaki Turcy 
zachowują podczas rozmowy, a także widok mężczyzn prze-

chadzających się za rękę z kolegami. Nie świadczy to o ich 
preferencjach seksualnych, tylko o zażyłości i przyjaźni. Z kolei 
kobieta i mężczyzna rzadko spacerują w Turcji w czułym objęciu.

1.

2.

3.

Nie wypada odmówić  
– herbata to turecki napój 

narodowy, zaproponują ją wam przy 
każdej okazji
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Z  najbliższymi spędza się dużo czasu biesiadując przy suto 
zastawionym stole, który zawsze gotowy jest na przyjęcie nie-
zapowiedzianych gości. Nie zdziwcie się więc, kiedy poznany 
kilkanaście minut wcześniej Turek zaprosi Was na kolację, by 
zaprezentować kulinarne umiejętności mamy lub żony. 
Często zdarza się w Turcji zostać zaproszonym na wesele. 
Są huczne, choć nie trwają długo; odbywają się w plenerze 
lub w specjalnych „salonach ślubnych”. Bywa, że nie podaje 
się na nich posiłku (tylko ciasteczka i napoje bezalkoholo-
we), bywa, że część gości ubrana jest w codzienne stroje. 
Za to para młoda niewiele różni się od tej europejskiej. 
Prezenty dla młodych to element tureckiej tradycji. Najczę-
ściej wręcza się złote bransoletki lub medaliki, które przy-
pina się do szarfy na stroju obojga nowożeńców, zamiast 
złota może też być … banknot! Turcy uwielbiają ludowe 
tańce i chętnie nauczą was podstawowych kroków. 

Barwny język 
Turecki język pełen jest fantazyjnych zwrotów i grzeczno-
ściowych zawijasów. Nie zawsze jest łatwo: niektóre zdania 
w książkach lub prasie mają po kilka, ba, kilkanaście linijek! 
Historie, anegdoty, plotki – to nieustające źródło rozrywki za-
równo kobiet jak i mężczyzn. Pewnie dlatego Turcy tak bar-
dzo kochają seriale obyczajowe, które i w Polsce znalazły ty-
siące fanów. Turcy uwielbiają się tytułować, pytać o zdrowie 
– i nikomu nie przeszkadza, gdy czasami dwoje znajomych 
rozmawiając bez pośpiechu blokuje ruch na chodniku. 

Przy tureckim stole
Niektóre tradycyjne rodziny wciąż praktykują obyczaj je-
dzenia na rozłożonej na podłodze sofrze (sofra to specjal-
ny obrus, na którym rozkłada się talerze i półmiski z potra-
wami). Trzeba przy nim usiąść po turecku. Nie bądźcie też 
zaskoczeni, kiedy dania nie będą nakładane na osobne ta-
lerzyki. Raczej otrzymacie łyżki i widelce, by jeść ze wspól-
nego półmiska. Pokochałam proste tureckie śniadania: 
czarne oliwki, słony ser, miód z  kajmakiem, położony na 
białym, chrupiącym pieczywie, rozpadającą się w palcach 
świeżą chałwę, aromatyczny menemen (jajecznicę z pomi-
dorami). Obiad to lekki posiłek w okolicach południa, zło-
żony przykładowo z pilawu czy kaszy bulgur i duszonych 

JAK NIE POPEŁNIĆ GAFY?

Z WIZYTĄ W TURECKIM DOMU Udając się z wizytą, wypada 
przygotować prezent dla gospodarzy. Nie powinien to 

jednak być alkohol, znacznie lepszym pomysłem będą słodycze 
(niezawierające wieprzowej żelatyny) lub wyroby rękodzielnicze 
przywiezione z Polski. 

Do tureckiego domu (tak jak do meczetu) wchodzi się BEZ 
BUTÓW – należy je zostawić przed drzwiami wejściowymi. 

Powinniśmy być przygotowani na to, że do posiłku zasiądziemy 
na dywanie, warto więc ubrać się w sposób, który nam tego 
nie utrudni. Jeżeli zostaniemy posadzeni przy stole, należy 
powstrzymać się od zakładania nogi na nogę oraz unikać 
zajmowania miejsca obok osoby płci przeciwnej.

Nikogo nie urazi głośne mlaskanie i siorbanie pezy posiłku 
– jest sygnałem, że jemy z apetytem. Nie należy natomiast 

publicznie wydmuchiwać nosa w chusteczkę. 

Do wyjścia z domu gospodarzy trzeba zacząć się wcześniej 
przygotowywać. Pierwsze sygnały, że czas się pożegnać, 

są ignorowane, następne – oprotestowane, dopiero po wielu 
pożegnaniach można gospodarzom podziękować za przyjęcie.

warzyw lub dań strączkowych – bo Turcja to raj nie tylko dla 
mięsożerców! 
Największą biesiadę stanowi jednak kolacja. Do wyboru 
bezlik dań opartych na grillowanym baranim, jagnięcym 
lub drobiowym mięsie (czyli kebab, którego jest tutaj kilka-
dziesiąt rodzajów), poprzedzonych przystawkami, zwanymi 
meze: gołąbki zawijane w  liściach winogron, rozmaite pa-
sty podawane z „nadmuchanym” drożdżowym pieczywem 
(lavaş), dania z  bakłażana, sałatki w  pysznej oliwie. Jeśli 
w menu mamy alkohol, warto spróbować tureckiej anyżów-
ki czyli rakı zwanej „mlekiem lwa” od koloru, który powstaje 
po zmieszaniu trunku z wodą. Świetnie komponuje się także 
z daniami rybnymi. A na koniec deser: może słynna baklava, 
kadayif, albo pieczona w glinianym naczyniu chałwa? I świe-

1.

2.

3.

4.
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że sezonowe owoce? Jeśli ucztowanie lub miejskie atrak-
cje wciągną was na tyle, że zgłodniejecie w późnych go-
dzinach wieczornych, warto wzorem Turków udać się do 

którejś z czynnych całą dobę knajpek na… zupę. Tureckie 
zupy są gęste, kremowe i bardzo pożywne. Pomidorowa, 

Picie herbaty otoczone jest w Turcji ceremoniałem, a wypada 
wypić przynajmniej trzy szklaneczki. Herbatę pije się w szkla-
neczkach przypominających kształtem tulipany, bardzo gorącą 
i aromatyczną. Jeżeli po trzech porcjach herbaty mamy już dość, 
to kładziemy łyżeczkę w poprzek szklanki. Łyżeczka w szklance 
to prośba o dolewkę.
Z kolei prawdziwą kawę po turecku przyrządza się w metalowym 
tygielku i podaje w malutkich filiżankach. Jeśli chcemy, by była 
bez cukru, musimy wcześniej powiedzieć, ponieważ słodzi się ją 
podczas zaparzania. W Turcji kawa to napój na specjalne okazje. 

HERBATA I KAWA

z soczewicy, a nawet flaki – zadowolą najbardziej wybred-
ne gusta.
Kto zakosztował tureckiej kuchni, łatwo się od niej uzależni. 
Ja nie wyobrażam sobie życia bez wielu tutejszych sma-
kołyków. Nauczyłam się także od Turków zwalniać tempo 
i  przejęłam nieco życiowego optymizmu. Turcja podbiła 
moje serce swoją nieprzewidywalnością, bogactwem kra-
jobrazów i ludzkich charakterów. I tym, jak bardzo odbiega 
od stereotypowych wyobrażeń.  

Sekrety tureckiego handlowania
Poza zwiedzaniem kraju i wypoczynkiem, w Turcji najprzy-
jemniej robi się… zakupy. Chociaż w dokonywaniu transakcji 
z Turkami problemem może wydawać się niewystarczająca 

znajomość obcego języka, przychodzi tu na ratunek turecka 
elastyczność i komunikatywność. Widać to szczególnie na 
targach i bazarach. Nierzadko Turcy zaskoczą znajomością 
polskich słówek i  zwrotów, aby rozśmieszyć kupującego, 
przełamać „pierwsze lody” i  zachęcić do obejrzenia swo-
ich towarów. Pamiętajcie, by do  targów podchodzić bez 
pośpiechu, zgodnie z filozofią: „yavaş, yavaş”. Przy negocja-
cjach bierzcie przykład z  Turków, którzy lubią przebierać, 
wybrzydzać i nigdy nie zdradzają, że coś bardzo im się po-
doba! Rozpoczynajcie rozmowy o  cenie tylko wtedy, gdy 
jesteście gotowi do zakupu; Turcy podchodzą do handlu 
z prawdziwym oddaniem i traktują go honorowo. 
Kupując pamiątki i upominki o niedużej wartości radzę, by 
targować się nie tyle o cenę, co ilość – opłacają się więc 
większe zakupy w jednym miejscu. 

Turcja to prawdziwy raj 
dla smakoszy. Każdy z siedmiu 
regionów kraju to inne specjały.

turcja goscinnosc02 poprawione.indd   7 29.11.2016   11:58
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M ożecie przyjeżdżać tu 
o  różnych porach roku 
i wciąż odkrywać coś nowe-

go. Np. Malownicze krajobrazy, gdzie 
góry zdają się wyrastać wprost z morza. 
Historię tysiącleci zachowaną w licznych 
zabytkach. Kuchnię zniewalającą smakiem i 
aromatem. To miejsce dla każdego: dla zrelaksowa-
nych plażowiczów i aktywnych poszukiwaczy wrażeń. 

Mozaika cudów natury
Turcja jest wielkim krajem, jej wschodni i zachodni kraniec 
dzieli aż 1700 km i godzinna różnica czasu. Stąd różnorod-
ność klimatu i ukształtowania terenu. Jeziora, z najsłynniej-
szym słonym Van, potężne pasma górskie z legendarnym 
Araratem, turkusowe morze, zaciszne zatoczki… I prawdzi-
we cuda natury: księżycowa Kapadocja i wapienne tarasy  
Pamukkale czy magiczna Dolina motyli u stóp Babadag. To 
trzeba zobaczyć!

Karawanseraje i zabytki
Pozostałości antycznych cywilizacji Greków, Rzymian, Bi-
zancjum oraz imperium osmańskiego... nie wspominając 
nawet o wspaniałych twierdzach, murach obronnych i ka-
rawanserajach (miejscach postoju karawan) wzniesionych 
przez tureckich Seldżuków, które możemy podziwiać w 
Alanyi czy Bodrum.. Wielowiekowe wpływy różnych kultur 
stworzyły unikalny miks, który widać w zetknięciu z turec-

ką kulturą. Program obowiązkowy 
to świątynia Gobeklitepa,  Efez czy 

Aspen dos .
 W Turcji jest co zwiedzać odkrywać!

Kraj pełen smaków 
Turecka kuchnia od lat kojarzy się wam z kebabem? 

Znajdziecie tu kilkadziesiąt odmian kultowego dania, ale 
skosztujcie i innych lokalnych potraw, np. pide – tureckiej 
wersji pizzy czy dojrzałego w słońcu grillowanego bakłaża-
na z kaszą bulgur. Na deser koniecznie odrobina baklawy z 
naturalnymi, pysznymi lodami z koziego mleka. A herbatę i 
kawę, parzone w tradycyjny sposób, pijmy bez pośpiechu – 
tylko wtedy smakują wyjątkowo! 

Turecka gościnność 
Turcy znani są ze swej gościnności i otwartości. Toleran-
cyjni, skorzy do pomocy, przyjaźnie nastawieni. Cechą 
narodową jest zamiłowanie do spędzania czasu w gro-
nie rodzinnym i do wielogodzinnych rozmów. Trudno nie 
skojarzyć tych obyczajów z naszym staropolskim: „Gość 
w dom, Bóg w dom”. Tureckie rodziny chętnie otwierają 
przed podróżnikami swoje serca i domy.

Hammam 
Legendarne tureckie łaźnie zwane hammam, wciąż funk-
cjonują i cieszą się dużą popularnością! Specjalnością jest 

TURCJA POTRAFI ZASKAKIWAĆ 

NA KAŻDYM KROKU. TO PEWNIE 

DLATEGO JEST UKOCHANYM 

PRZEZ EUROPEJCZYKÓW MIEJSCEM 

WYPOCZYNKU 

DLA CAŁEJ RODZINY 

– NIE SPOSÓB 

SIĘ TU NUDZIĆ!

  Za co 
kochamy 
     Turcję...
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Dzieci pobyt w hotelu GRATIS
Bagaż dla dziecka do 2 lat GRATIS
17 hoteli z polską animacją

...znamy ją
od dziecka

NR 1  
w organizacji wakacji  

na Riwierze Tureckiej!

„kese”, czyli peeling szorstką rękawicą, a następ-
nie bardzo przyjemny masaż w mydlanej pianie. 

Szeroka oferta hoteli 
Turcja ma bardzo ma bardzo rozbudowaną infrastrukturę 
hotelową. Znajdziecie tu i skromne, przyjazne trzygwiazd-
kowce, i absolutnie luksusowe i komfortowe pięciogwiazd-
kowe hotele dla najbardziej wymagających. 

Turcja kocha rodzinę!
W Turcji rodzina jest największą świętością., co bezpośred-
nio przekłada się na jej różnorodne propozycje rodzinnych 
wakacji, m.in. all inclusive i hotele z basenami, aguaparkami 
i  lunaparkami. Znajdziecie tu parki tematyczne, delfinaria, 
akwaria i roller coastery. Turcja jest  prawdziwą królową ro-
dzinnych wakacji.

Moc atrakcji dla aktywnych 
Ale jeśli do pełni szczęścia po-
trzebujecie jeszcze sportowej 
adrenaliny, to nie będziecie 
się nudzić. Możecie tutaj 
uprawiać wiele sportów, 
np. trekking w  górach, 
nurkowanie, żeglowanie 
czy golf. 
Miliony możliwości!

Na lato 2017 proponujemy:
•  10 kurortów turystycznych
•  400 hoteli ALL INCLUSIVE
•  Hotele ekonomiczne i luksusowe
•  100 polskich rezydentów i animatorów
•  7 lotnisk
• Wyloty kilka razy w tygodniu
•  Pobyty weekendowe

W zespole, który przygotowuje dla Was oferty wa-
kacji, mamy specjalistów, którzy urodzili i wy-
chowali się w Turcji. Teraz dzielą się z Wami wie-

dzą, doświadczeniami i miłością do swego kraju. Czy może 
być lepszy doradca niż ktoś, kto Turcję zna od dziecka? 

Wakacje na 3, 4, 5...

10 dni 
i wiele innych

wezyr_TURCJA_kochamy_dziecka03a.indd   9 23/11/2016   20:03
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Nie tylko 
z perspektywy
leżaka
W ybrzeże Morza Śródziem-

nego, szczególnie jego 
południowo-zachodnia 

część oferuje bogaty wybór możli-
wości uprawiania sportów wodnych 
i plażowych, dostępnych nawet dla 
początkujących. 

Woda, wiatr i ekstremalne akrobacje 
Wiele hoteli udostępnia sprzęt i  prowadzi własne plażowe 
szkoły sportów. Wśród nich jest między innymi jazda na sku-

terze i nartach wodnych, a  nawet akrobacje na 
modnym flyboardzie. W  rejonie Riwiery Tu-

reckiej powstają też coraz popularniejsze 
„cable parki”, gdzie do woli poszaleją na 
wodzie amatorzy wakeboardingu czy 
wakeskate’u. Dla miłośników nurkowania 
i  snorkowania najlepszymi bazami wy-
padowymi będą rejony miasteczka Kaş 

i zatopionego miasta Kekova: Warto pole-
cić bazy nurkowe w każdym większym ku-

rorcie, np. Alanyi, Side czy Bodrum. Wybrzeże 
Morza Egejskiego słynie z mocniejszych niż na połu-

dniu wiatrów, które kochają amatorzy kitesurfingu i wind-
surfingu. Polecane miejscowości to: Alaçatı, Bodrum oraz 
Çeşme, gdzie odbywają się międzynarodowe zawody w tych 

dyscyplinach.  Jeśli natomiast chcecie 
pożeglować i przeżyć niezapomniane 
chwile i dreszczykiem emocji z rodzi-
ną i przyjaciółmi, zatrzymując się na 
kąpiel przy malowniczych plażach, 
wybierzcie się w  bardzo popularne 
„błękitne rejsy” (blue cruise). Or-
ganizują je firmy czarterujące łodzie 

z  obsługą i  programem zwiedzania 
wzdłuż wybrzeża. Można też dołączyć 

do grupy i wynająć jedną z kajut. Najcie-
kawsze są rejsy na drewnianych żaglów-

kach zwanych „gület”. 

Wznieść się ku niebu
Spragnionym mocnych wrażeń polecamy piękne wybrze-
ża, gdzie dogodne wiatry pomogą oderwać nogi od ziemi, 
nie tylko zapalonym paralotniarzom, ale i tym, którzy po raz 
pierwszy chcą wznieść się w przestworza. Najsłynniejszym 
miejscem do uprawiania paralotniarstwa, ocenianym jako 
jedno z  najlepszych na świecie, jest góra Babadağ. Spró-
bować swoich sił może każdy, ponieważ loty odbywają się 
w tandemie z instruktorem. 

Niezapomniane przeżycie i widoki

AKTYWNY WYPOCZYNEK TURCJA TO NIE TYLKO WYPOCZYNEK 
NA PLAŻY I ZWIEDZANIE ZABYTKÓW,

TO RAJ DLAMIŁOŚNIKÓW 
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU. 

TYM BARDZIEJ, ŻE ATRAKCJI 
JEST CORAZ WIĘCEJ

Lazurowa woda 
malowniczych zatok 
odkrywa przed nami 
tajemnice podwodnego 
świata. 

wezyr_TURCJA_AKTYWNIE01b.indd   10 23/11/2016   19:58
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W nurcie przygody, czyli spływ pontonami
Jedną z najbardziej pożądanych aktywności jest rafting. Naj-
popularniejszą, rzeką jest Köprülü, która przecina park narodo-
wy, koło miasta Manavgat. Standardowy odcinek spływu ma 
od 12 do 17 km, a w sześciostopniowej skali trudności ocenia-
ny jest na 3, więc raftingu może spróbować każdy. Wycieczki 
zabierają chętnych bezpośrednio z hoteli i dowożą do bazy 
raftingowej, gdzie uczestnicy dzieleni są na zespoły. 
Pontony mieszczą 8-10 osób, wyposażone są 
w kaski, kapoki i wiosła. Nad bezpieczeństwem 
i  dobrym humorem czuwa turecki sternik. 
Podobny do rzeki Köprülü stopień trudności 
mają Düzce nieopodal Stambułu i Kızılırmak 
w  Kapadocji. Zaprawieni w  bojach mogą 
spróbować sił na rzece Dalaman nad Mo-
rzem Egejskim czy na Çoruh, gdzie odbywały 
się raftingowe Mistrzostwa Świata.
Dla fanów wyższego poziomu adrenaliny ideal-
nym wyborem będzie spływ po rzece połączony 
z kanioningiem. Spacer po szyję w lodowatej wodzie, 
skoki ze skał, wspinaczka lub przejazdy na linach przez kanion 
to atrakcja dla nieco bardziej zaawansowanych.

Wyprawy piesze i trekkingi
W Turcji można połączyć zwiedzanie z trekkingiem, bo wie-
le starożytnych miast ukrytych jest w górach, np. Termessos 
nieopodal Antalyi. Wymagające, ale malownicze trasy znajdują 
się w górach Kaçkar (45 km trasa z Artvin do Rize, na północy 
Turcji) oraz w Kapadocji (11 km w Dolinie Ihlara). Coraz bardziej 
popularne są też wielodniowe wycieczki piesze legendarnymi 
szlakami, np. 500 km Szlakiem Licyjskim, ciągnącym się od 
Antalyi do  Fethiye czy pielgrzymkowym szlakiem świętego 
Pawła. Jeśli należycie do mniej zaawansowanych piechurów, 
a planujecie urlop w rejonie Morza Egejskiego, świetnym po-
mysłem będzie jednodniowa wycieczka do pięknego Kanio-
nu Saklıkent, a przy okazji wspięcie się do znajdującego się 
blisko starożytnego miasta Tlos. 

W Kapadocji czekają na nas nie tylko zabytkiRafting - spływ pontonami górską rzeką

Trudna droga do zabytków  

Tureckie pola golfowe mają świetną opinię 

Konno, rowerem i… balonem
Magiczna Kapadocja przyciąga nie tylko piechurów i amato-
rów turystyki kulturowej. Na uformowanych przez erozję 
powulkanicznych wzgórzach zainteresowani mogą zaznać 
przyjemności jazdy konnej czy kolarstwa górskiego. Kil-
ka lat temu odbywały się tutaj nawet Mistrzostwa Europy 
MTB. Atrakcją nie do pominięcia stały się też loty balonem 

ponad księżycowym krajobrazem Kapadocji. Odbywa-
ją się o wschodzie lub zachodzie słońca, dostar-

czają niezapomnianych wrażeń, a po wylądowa-
niu uczestnicy otrzymują pamiątkowy dyplom 
i lampkę szampana!

Ekskluzywny golf i ulubiona piłka nożna
Nie wszyscy wiedzą, że w Turcji znajdują się jedne z najlep-
szych na świecie pól golfowych. Odpowiedni klimat, wysoka 
jakość, a  także znakomite zaplecze w  postaci luksusowych 
hoteli przyciągają zarówno profesjonalnych golfistów, jak 
i  chętnych do spróbowania po raz pierwszy arystokratycz-
nego sportu. Dzięki temu goście hoteli, które nie mają wła-
snych pól, często grywają „po sąsiedzku”. Podobnie wygląda 
to w przypadku kortów tenisowych. Ogromnym powodze-
niem cieszą się także miniboiska do gry w piłkę nożną – to 
dyscyplina, za którą wręcz przepadają panowie na wakacjach.  
A na marginesie – piłka nożna to najpopularniejszy sport 

w Turcji. Każdy szanujący się Turek jest kibicem, przywiązanym 
do  jednej z  narodowych drużyn, mecze są celebrowany-
mi wydarzeniami, a  to, czy nowa znajomość będzie udana, 
może zależeć od odpowiedzi na pytanie… o ulubiony klub!

W końcu wakacje  
są od tego,  

by odkrywać własne 
ukryte lub skrywane 

pasje! 

Golf dotarł do Turcji 
pod koniec XIX wieku, 

a najstarszy klub w Stambule ma 
już po nad 100 lat.
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JEST RADOCHA!
NIE MA FOCHA

5

12

Poznaj
 SEKRETÓW
  wakacji dla całej rodziny
i każdego z osobna

SZALEĆ, ŚMIAĆ SIĘ, BYĆ RAZEM 

TO WŁAŚNIE 
RODZINA!

5sekretow03 poprawione.indd   12 22.11.2016   19:47
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ATRAKCJE  
DLA AKTYWNYCH
Hotele rodzinne proponują też szeroką 
ofertę sportową, zarówno na plaży, jak 
i w samym hotelu. Tata może zagrać 
z synem w piłkę na hotelowym boisku, 
a mama zabrać córkę ,,na ploteczki’’ do 
SPA, możliwości jest tu wiele!

PRZYDATNE W HOTELU
W razie potrzeby można wypożyczyć dla dziecka 
łóżeczko, kojec, wózek, wanienkę, nocnik, a nawet 
podgrzewacz do butelek. Jeśli czegoś zabraknie, można 
skorzystać z hotelowego marketu, gdzie dostępne są np. 
pampersy czy słoiczki z obiadami (ale mogą być to lokal-
ne smaki). W wielu hotelach dostępna jest też opiekunka 
do dzieci oraz lekarz (dodatkowa opłata).  

HOTELE 
FAMILY 

ODPORNE NA 
NIEOBLICZALNĄ 

WYOBRAŹNIĘ DZIECI!

1
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Nawet nie wiesz, ile potrzebujesz! A  wszystko możesz 
mieć w jednym miejscu!
Rozbudowane hotele, położone wśród zieleni, z base-
nami, brodzikami, aquaparkami, lunaparkami, placami 
zabaw, z szeroką ofertą sportową i animacyjną.

DOBRE POŁOŻENIE HOTELU 
•  najczęściej przy plaży z łagodnym zejściem do morza 

i ścieżką ułatwiającą poruszanie sie wózkiem,
• w zielonych ogrodach z drzewami dającymi cień
•  najczęściej na płaskim terenie, bez zbyt wielu schodów,  

z podjazdami dla wózków,
•  rożne rodzaje budynków: niskie wstylu wakacyjnej wio-

ski lub wyższe budynki główne,
•  w spokojnych, spacerowych okolicach, z dala od cen-

trum miasta i dyskotek, ale z dostępem do transportu 
i lokalnych mini centrów

BASENY, AQUAPARKI I LUNAPARKI
Dla dzieci to często największa atrakcja wakacji. Kilkulatka 
i nastolatka zachwyci hotel z dużym basenem i wieloma 
zjeżdżalniami. Dla młodszych dzieci hotele oferują bro-
dziki z mniejszymi zjeżdżalniami i kolorowymi atrakcja-
mi, często częściowo zadaszone.

BEZPIECZNY PLAC ZABAW 
Można na niego liczyć w większości dobrych 
hoteli. A w tych najlepszych na dzieci czeka 
swoisty KIDS World, ze zjeżdżalniami, huś-
tawkami, ścianka wspinaczkową, a nawet 
parkiem linowym czy karuzelą. Często są to 
częściowo zacienione miejsca z bezpieczną 
dla dziecięcych kolan ,,gumową podłogą’’.

RÓŻNORODNOŚĆ POKOI
• pokoje standardowe 2+1 lub 2+2, 
jednopokojowe,

• pokoje rodzinne 2+2 z salonem i sypialnią,
•  apartamenty dla rodzin z 3 dzieci i więcej (a nawet 

z dziadkami), to głównie 2 lub 3 pomieszczenia,
•  warto dokupić pokój z widokiem na morze, bo kiedy

dzieci pójdą spać upajanie się, we dwoje, zachodem
słońca z balkonu ma swój urok,

•  ze starszymi dziećmi można pokusić się o dokupienie
pokoju z bezpośrednim zejściem do basenu lub z pry-
watnym basenem

5sekretow03 poprawione.indd   13 23.11.2016   19:27
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Przekonaj dziecko,

by SMAKOWAŁO 

WAKACJE,

regionalne gözleme 

to aż naleśniki!ALL INCLUSIVE 
W WYBRANYCH  

HOTELACH DOSTĘPNE 
NAWET 24 na dobę!

WYGODNE I PYSZNE 
SMAKOWANIE WAKACJI

Z CZYM TO JEŚĆ?
W większości hoteli Family dostępne jest wyżywienie All 
inclusive. To docenione przez rodziców wymierne korzyści 
finansowe, a także wygoda. Bo jakże przyjemnie nie musieć 
mieć zawsze przy sobie tzw. drobnych na lody, pizzę czy 
kolejny soczek, bo się zagrzał albo wylał (sam oczywiście).
•  posiłki podawane są w wygodnej formie, najczęściej 

,,otwartego bufetu’’
•  nielimitowane napoje bezalkoholowe (dla rodziców 

również wybrane lokalne alkohole)
•  kąciki z menu dziecięcym (również w j. polskim) przy-

gotowanym zawsze na bazie pięciu niezbędnych grup 
produktów – mięso, nabiał, warzywa, owoce i zboża;

•  w niektórych hotelach jest również menu bezglutenowe
• lody, obowiązkowe w menu – też tu są!
•  w ramach all inclusive możecie zakosztować też spe-

cjałów restauracji a’la carte, w tym lokalnej kuchni czy 
owoców morza prosto z morza.

NOWE SMAKI DLA DZIECIAKÓW
Wiadomo, naleśniki, kurczak frytki i ketchup to dziecięcy
,,must’’. Warto jednak, by i przedszkolaki próbowały trady-
cyjnych potraw. Wszak wakacje się smakuje! Z założenia, 
tego, co nowe, nie będą lubić, i już, ale może trzeba trochę 
sposobem? Na przykład tradycyjne tureckie gözleme to nic 
innego jak naleśniki z mięsem, warzywami a nawet cukrem, 
pycha! A owoce? Namawiaj, by zajadały się arbuzami, 
brzoskwiniami, melonami, bananami – tutaj smakują zdecy-
dowanie lepiej niż kupione w polskim markecie.

 AKTYWNE ALL INCLUSIVEI  
Warto pamiętać, że all inclusive to nie tylko wyżywienie 
i napoje. To również wiele atrakcji dodatkowych, w tym 
sportowych. Np. bilard, tenis, rzutki czy podstawowy 
sprzęt sportowy. Na terenie hotelu można go pożyczyć, 
oczywiście w miarę dostępności. Czasem nawet niektóre 
zabiegi SPA i hammam oferowane są w pakiecie All Inc-
lusive. A dla rodziców wstęp na dyskotekę też bezpłatnie.

2
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ARBUZY 

PROSTO Z POLA, 

BANANY, 

POMARAŃCZE, 

GRANATY, ZERWANE 

PRZEZ DZIECI Z DRZEWA, 

CO ZA SMAK, CO ZA RADOŚĆ!

ORANDŻ DŻUS POPLOSE

Na wakacjach, przy basenowym szaleństwie, dzie-
ci mają często większy apetyt. Dlatego dla wygody 
rodziców i uszanowania ich nóg w hotelach rodzinnych 
najczęściej jest kilka snack barów i barów z napojami, 
również na plaży i w dziecięcych strefach.
•  w restauracjach dostępne są krzesełka do karmienia 
•  rodzice nie muszą zabierać dodatkowych 

bagaży w postaci podgrzewacza, czajni-
ka, blendera czy sokowirówki, ponie-
waż można z nich skorzystać również 
w restauracji w kąciku dla mamy’’.

Serwis hotelowy jest przyzwyczajony do 
małych Gości, dlatego mają we krwi spoglą-
danie w dół blatu, czy aby nie stoi tam ,,mało 
widoczny wielki klient’’ w oczekiwaniu na 
,,orandż dżus poplose”
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ATRAKCJE
CENOWE 

W TROSCE O RODZINNY 
BUDŻET

W PODRÓŻY  
ŁATWO, WYGODNIE, 

ELASTYCZNIE
•  latamy z lotnisk lokalnych w Polsce
•   proponujemy rożne długości pobytów wakacyjnych, 

nie tylko 7 czy 14 dni, ale również 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 i 13-dniowe i więcej;

•   parking na lotnisku taniej – przyjedźcie własnym 
autem i na czas wakacji zaparkujcie go na parkingu 
blisko lotniska – teraz w specjalnych cenach dla naszych 
Klientów (dotyczy wybranych lotnisk);

•   indywidualny transfer w miejscu wakacji – chcąc 
podnieść komfort podróży, która szczególnie z dziećmi 
bywa uciążliwa, proponujemy skorzystanie z indywidual-
nego, bezpośredniego transferu w drodze z i na lotnisko 
(dodatkowo płatne).

•   małe dziecko z wielkim bagażem GRATIS – podróżu-
jąc wybranymi liniami lotniczymi dla dziecka, które nie 
ukończyło 2 lata, możesz zabrać bagaż 10 kg GRATIS!

•   wybór miejsca w samolocie i szybsza odprawa baga-
żowa  (przy ofercie dodatkowej premium)

BAGAŻ  
DLA DZIECKA  

DO 2 LAT 

GRATIS

DZIECKO  
do 14 lat 

pobyt w hotelu  
All Inclusive

GRATIS

Zabierz babcię, 
dziadka i znajomych. 
Odbierz RABAT 
DLA GRUPY

 WAKACJE  

10 DNI

3
SEKRET

4
SEKRET

•  dziecko pobyt w hotelu All Inclusive GRATIS – 
w większości hoteli rodzinnych nawet dwoje dzie-
ci do 14 lat otrzymuje pobyt w hotelu All Inclusive 
gratis, opłata jest tylko za przelot i ubezpieczenie.

•   zniżki dla dzieci – jeśli pobyt gratis w hotelu otrzymuje 
tylko jedno dziecko, drugie najczęściej ma specjalną zniżkę

•   rodzina 2+2 w dobrej cenie – jeśli szukasz wyjątkowych 
okazji, koniecznie sprawdzaj naszą specjalną ofertę dla 
rodzin z dwójką dzieci.

•   dziecko poniżej 2 lat – dziecko, które nie ukończyło 
2 lat otrzymuje przelot i świadczenia hotelowe gratis, 
plącąc tylko opłatę stałą od 100 zł.

•   ubezpieczenie rodziny w cenie – zadbaliśmy o Wasz 
bezpieczny wypoczynek, bo w cenie wakacji zawsze za-
warte jest standardowe ubezpieczenie oraz od chorób 
przewlekłych. 

•   dla rodzin polecamy dokupienie dodatkowego ubez-
pieczenia od kosztów rezygnacji – tylko 2%. 

•   Jeśli podróżujecie w kilka rodzin, mamy specjalny rabat 
grupowy dla rodziny – już od 8 osób!*

*Oferta w zależności od aktualnej promocji
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RÓŻNIE 

WYGLĄDAMY 

I MÓWIMY, 

ALE PSOCIMY 

TAK SAMO! 

RAZEM 
RAŹNIEJ!

POLSKIE 
ANIMACJE  

ZABAWA dla dzieciaków
PRZERWA dla rodziców!

Podróżowanie pobudza w dzieciach ciekawość świata 
i chęć poznawania. Kształtuje otwartość, zrozumienie 
i tolerancję dla różnorodności świata.  Pokazuje bogac-
two barw, smaków, kultur, obyczajów i języków. Pozwól-
my dzieciom poznawać świat i nawiązywać przyjaźnie 
z dziećmi z różnych krajów. Wszystko to w naszych 
hotelach z polską animacją.

MAŁY WIELKI ŚWIAT DZIECKA
Z POLSKIM ANIMATOREM 

OD 27.04 DO 30.09*

ANIMACJEANIMACJEPOLSKIEPOLSKIE

5
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PRZESZKOLENI ANIMATORZY
Nasze hotele klubowe Family to zawsze wyjątkowy, 
specjalny, kolorowy świat dzieciaków. Tutaj czekają na nie 
niezliczone atrakcje i zabawy, ale i polscy, przeszkoleni 
animatorzy, którzy:
•  zainspirują  do poznawania ich małego wielkiego świata, 
•  zapewnia bezpieczeństwo 
•  zniwelują blokadę językową, 
•  zorganizują czas, tak, by każdy dzień był pełen nowych, 

ekscytujących wrażeń.
•  zatroszczą się jak ,,dobra ciocia’’.
Nasi polscy animatorzy są częścią międzynarodowych 
zespołów.  Razem tworzą codzienny program animacji, 
tak, aby nasze polskie dzieci były ważną częścią grupy. 
Zbudują tu własną otwartość na różny kolor skóry, inny 
język czy sposób zabawy rówieśników. 
Bo świat zbliża się do nich szybciej niż myślimy!

Na dzieciaki czekają filmy, książki, gry planszowe  i to wszystko 
PO 

POLSKU!
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PRZYJACIELE, 

KOCHANKOWIE, PASJONACI, 

MARZYCIELE SPRAGNIENI NOWYCH, 

TŁUMIONYCH DOZNAN. 

TAK, TO WY, TEŻ MACIE WŁASNE 

POTRZEBY. SKORZYSTAJCIE Z WAKACJI 

DLA SIEBIE TEŻ, TAK DLA RÓWNOWAGI :)

Hotele rodzinne  
z polską animacją

W MINI KLUBIE KAŻDY DZIEŃ  
JEST PEŁEN WRAŻEŃ!
W mini klubie każdy dzień jest pełen wrażeń! Jakich?
• poszukiwanie pirackich skarbów,
• czarna stopa,  czyli indiańska energia
• dzień Neptuna – króla mórz i oceanów,
• dziecięce show,
•  olimpiada sportowa z konkurencjami w wodzie i na piasku,
• rysowanie i malowanie czym i gdzie się da.
• tworzenie wakacyjnych pamiątek,
• mini kino – również bajki po polsku!
• minidisco obowiązkowo!

Kluby animacyjne  
dostosowane są do wieku dzieci.
• 4-7 lat
• 8-12
• Teens Club 13-16 lat.
Bo przynależność do grupy to przecież jedna 
z ważniejszych potrzeb dzieci.

W mini klubie  
spełniają się dziecięce 

marzenia, bo kto nie chciałby 
BYĆ KRÓLEWNĄ

ALBO GWIAZDĄ POP! 
Nawet jeśli to jest tylko 

minishow!

PRZERWA 
DLA  
RODZICÓW 
BO WAKACJE SĄ 
NIE TYLKO DLA DZIECI!

Wakacje rodzinne są wspaniałą 
przygodą dla maluchów, ale i oka-
zją do wypoczynku dla rodziców.
Dzieci mają dobrze zorganizowaną i bezpieczną zabawę 
pod okiem polskich animatorów, a rodzice mogą w tym 
czasie złapać trochę oddechu i realizować własne, ,,od-
kładane na później’’ potrzeby. 

SKORZYSTAJCIE Z HOTELOWYCH ATRAKCJI DLA SIEBIE:
•  sportowe aktywności np. siatkówka plażowa czy aero-

bic w wodzie, skuter wodny, kręgle, bilard, rzutki, boccia 
i wiele innych możliwości aktywnego relaksu,

•  a może czas na rzeźbę, a nie masę? Siłownia i fitness 
czekają, 

• relaks w hotelowym centrum SPA,
•  a gdyby tak w ciszy błogo leniuchować na leżaku z dawno 

odkładaną książką? W większości hoteli z konceptu Family 
możecie wypożyczyć polskojęzyczną książkę lub film,

•  wieczorami różnotematyczne show albo biesiadowanie 
z karaoke po polsku.

Turcja
 Xanadu Resort Otium Eco Club Otium Seven Seas 

 Otium Life Eftalia Aqua   Eftalia Village Eftalia Splash 
 Eftalia Marin  Utopia World Deluxe Mukarnas Spa

 Quattro Beach Spa & Resort Turan Prince World Club 
Side Coast Gural Premier Tekirova Sherwood Club Kemer 

Bodrum Holiday Petunya

Bułgaria
 Royal Club Victoria – Royal Park Elenite Royal Club Victoria 

– Andalucia Elenite  Royal Club Victoria – Atrium Beach Elenite 
 Hrizanthema Trakia Plaza  Kotva

Hiszpania
Gran Garbi Mar Gran Garbi Garbi Park Lloret 

Terminy animacji , programy animacji oraz funkcjonowanie klubów różni sie w zależności od hotelu, prosimy sprawdzić przy opisie hoteli. Kiedy dziecko 
jest w mini klubie przynajmniej jeden rodzic/opiekun dziecka musi być dostępny w hotelu. Dzieci poniżej 4 lat mogą przebywać w mini klubie tylko pod 
opieka rodzica/opiekuna. W zależności od hotelu infrastruktura hotelowa, rodzaje pokoi, wyposażenie, dostępne usługi i formy wyżywienia wymienione 
w temacie ,,Sekrety rodzinnych wakacji’’ mogą się różnić oraz wymagać dodatkowej opłaty. Dlatego prosimy o zapoznanie się z opisami przy konkret-
nych hotelach na www.wezyrholidays.pl Z
D

JĘ
C

IA
 H

O
T

E
LI

: 
O

T
IU

M
 E

C
O

, X
A

N
A

D
U

 R
E

SO
R

T,
 S

E
R

E
N

IT
Y
 F

U
N

 C
IT

Y,
 G

U
R

A
L 

P
R

E
M

IE
R

 T
E

K
IR

O
V

A
.

5sekretow03 poprawione.indd   17 23.11.2016   19:30



1820

Otium Hotels, sieć hoteli należąca do 
 międzynarodowej grupy OTI Holding to:
• Przyjaciele rodziny i dzieci
• Piękno drzemiące w naturze
• Ekscytujący świat przeżyć
• Naturalna harmonia między umysłem a duszą
• Delektowanie się smakiem radości

Egipt / Sharm El Sheikh 
OTIUM HOTEL ALOHA 

Egipt / Sharm El Sheikh
OTIUM HOTEL AMPHORAS 

Egipt / Sharm El Sheikh 
OTIUM HOTEL GOLDEN

Pełne wrażeń

OTIUM
wakacje

Turcja / Side
OTIUM ECO CLUB

Turcja / Kemer 

OTIUM GUL BEACH 

HOTELEHOTELE
OTIUM  I     XANADUOTIUM  I     XANADUDaj się uwieść słońcu, 

zrelaksuj się w cieniu sosen i palm 
przy akompaniamencie 
ptasiego śpiewu
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Xanadu Resort

Turcja
NIE POZWÓL SWOIM SNOM
 ZOSTAĆ TYLKO SNAMI

Turcja / Side
OTIUM SEVEN SEAS  

Turcja / Kemer 
OTIUM LIFE

Turcja / Kemer 

OTIUM GUL BEACH 

Turcja / Belek
XANADU RESORT

Zamknij oczy, widzisz? Jesteś wśród dolin 
porośniętych bujnymi, zielonymi wierzbami 
i lasami świerkowymi. W miejscu gdzie 
wody rzeki Acisu spotykają się z Morzem 
Śródziemnomorskim. Jesteś o krok od 
zaprojektowanej z największą pieczołowitością 
rzeczywistości, w której cuda natury łączą się 
w tańcu z nową epoką.
Świat wyjątkowej architektury i niekończącego 
się poczęstunku jest na wyciągnięcie ręki.OTIUM  I     XANADUOTIUM  I     XANADU
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na wakacje singla,  

    we dwoje,   
  z przyjaciółmi 

POMYSŁY

Dzieci są kochane, ale czasem trzeba od nich odpocząć? 
Jeśli tak myślisz skorzystaj z naszej oferty hoteli, gdzie 
przyjmowani są Goście powyżej 16 lat 

T o propozycja, dla tych, którzy nie maja ochoty na 
spędzanie urlopu w gwarnym towarzystwie rodzin 
z dziećmi. Dla pary, singli, nowożeńców w podró-

ży poślubnej i wszystkich, szukających ciszy i spokoju lub 
rozrywki.
Hotele dla dorosłych to najczęściej obiekty o  wyższym 
standardzie. Są położone w stosunkowo spokojnych miej-
scach, ale zazwyczaj w  niedużej odległości od obiektów 
rozrywki w nadmorskich kurortach. Mają bogate zaplecze 
sportowe i wellness, animacje oraz bardzo dobrą kuchni. 
Jeśli chcecie być bliżej gwaru kurortu lub dysponujecie 
mniejszym budżetem oczywiście mamy propozycje hoteli 
w centrum rozrywek. 
Dodatkowo sprawdź ofertę hoteli dla singli, gdzie nie ma 
dopłaty do pokoju 1 osobowego. 
Nie rezygnuj z wakacji, tylko dlatego, że jesteś sam. 

7 dni za krótko a 14 za długo?
Dla jednych 2 tygodnie urlopu to marzenie, inni po 10 już 
są myślami w domu czy w pracy. Każdy jest inny dlatego 
dla każdego mamy propozycje różnych długości wakacji.  
Latamy prawie codziennie, z lokalnych lotnisk  w Polsce to 
pozwala na wybranie dogodnej dla siebie liczby dni wakacji. 
Leć na 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 i więcej dni.

DOPASUJ WAKACJE DO SIEBIE

TYLKO DLA DOROSŁYCH

MASZ WYBÓR!
WAKACJE NA

9, 10, 11 
dni

KRÓTKIE POBYTY, NP. 

WEEKEND
,,Urwanie głowy’’ w pracy, nie ma czasu na dłuższy urlop 
a  czujesz, że potrzebujesz ,,doładować baterie’’? A  może 
zbliża się długo wyczekiwany weekend, a prognozy pogo-
dy nie nastrajają optymistycznie? Zimno, a na dodatek bę-
dzie padać? 
Przed deszczem najlepiej schronić się w ciepłych krajach, 
gdzie słonce prawie zawsze jest gwarantowane. Mamy 
wiele propozycji na krótki wypad, weekend lub kilka dni. 
Sam lot nie musi zabierać całego dnia, bo np. do Bułgarii 
leci sie tylko 1,5-2 godziny. 
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SPORT TO ZDROWIE

I STYL ŻYCIA

WAKACJE W KLASIE DELUXE 

Jeśli wakacje to na najwyższym poziomie? Bardzo proszę! 
Otwieramy przed Tobą wiele możliwości luksusu na wyciągnięcie 
ręki. We wszystkich kurortach wakacyjnych proponujemy 
luksusowe hotele i prywatne wille z pięknymi wnętrzami, 
z prywatnym basenem wśród zieleni, z intymnymi plażowymi 
altanami, do tego wykwintna kuchnia i najlepsza obsługa.  
A gdyby tak… śniadanie do łóżka? To również jest możliwe. 
Możesz też skorzystać z indywidualnego transferu, który wiele 
luksusowych hoteli ma w swojej ofercie lub możesz 
dodatkowo zarezerwować z naszej oferty.

Pokój z prywatnym basenem
Indywidualny transportort

Wellness, spa i talasoterpia
Skorzystaj z morza nad morzem. Morskie powietrze, ką-
piele, algi, sól, muł i piasek mają działanie lecznicze, i dla 
duszy, i dla ciała. Sam szum morza i wiatru działa wyci-
szająco a  piasek pod stopami jest doskonałym peelin-
giem i akupresurą dla stóp.
Minuta ćwiczeń w morzu równa się 5 minutom ćwi-
czeń na lądzie! 
Do tego rozbudowane SPA z różnorodnym programem 
zabiegów, masaży a  także talasoterapii za pomocą alg 
morskich i  innych morskich skarbów natury odżywiają 
i  pielęgnują ciało. Skorzystaj z  tej możliwości i  wybierz 
hotel, który proponuje rozbudowaną ofertę wellness. To 
szansa na powrót z urlopu nie tylko opalonym i wypo-
czętym, ale także odmłodzonym, z równowagą umysłu, 
ciała i ducha.

A w nadmorskim klimacie 
ma wyjątkowy urok
Golf, tenis, fitness, surfing, a może nurkowanie? Bez wzglę-
du na to, który z tych sportów jest Twoim ulubionym w na-
szej ofercie aktywnego wypoczynku każdy znajdzie coś dla 
siebie. Zachęcamy szczególnie tych, którzy prowadzą sie-
dzący tryb życia, całe dnie przy biurku, potem w samochód 
i na sofę przed telewizor. Dobrze jest czasem zmusić się do 
wysiłku, a wysiłek w pięknym miejscu przestaje być „mu-
sem”, a staje sie przyjemnością. A jeśli to będzie coś, co jest 
dla Ciebie odrobina szaleństwa, czymś czego nigdy wcze-
śniej nie robiłeś, to i przyjemność podwójna.

BO MORZE DUŻO MOŻE

W końcu wakacje  
są od tego,  

by odkrywać własne 
ukryte lub skrywane 

pasje! 

Taniec, śpiew i zabawa to definicja Twoich wakacji? 

W naszej ofercie znajdziesz hotele blisko kurortów, 

a nawet w samym sercu rozrywki z barami 

i dyskotekami. Poczuj gwar wakacyjnych kurortów 

i CIESZ SIĘ ŻYCIEM!

Podróżuj, zwiedzaj, 

poznawaj ludzi!

WYSKOCZYMY NA KOLACJĘ? 
Tak, do Turcji! Krótki wyjazd i romantyczna kolacja 

we dwoje na plaży to doskonały sposób, 

by zaskoczyć… bo kochasz! 
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od Hetytów
do republiki

te pomniejsze plemiona przez stulecia zamieszkiwały terytorium dzi-
siejszej Turcji. Pierwsze duże państwo ok. 1800 r. p.n.e. stworzyli Hetyci, 
przybysze ze wschodniej Europy. Trudnili się uprawą roli, obróbką me-
tali, mieli doskonałą armię. Centrum państwa stanowiło Hattusas. Dziś 
jego pozostałości można podziwiać w sąsiedztwie miasta Boğazkale, 
150 kilometrów od Ankary. Pozostałości kompleksu zostały wpisane na 
listę UNESCO.

po upadku państw Hetytów i Frygów, w Azji Mniejszej rozkwitła po-
tężna Lidia ze stolicą w Sardes. Władcy tej krainy słynęli z zamożności, 
dzięki złożom elektronu (minerał, stop srebra i złota czerpany z rzeki 
Paktolos), hodowli koni i owiec oraz położenie na szlakach łączących 
Azję Mniejszą z Morzem Egejskim. Pozostałości grodu zachowały się 
nieopodal Izmiru.

1  HETYCI 3  LIDYJCZYCY

na ziemie dzisiejszej Turcji przybyli ok. 900 r. p.n.e. W centralnej Anatolii 
stworzyli państwo ze stolicą w mieście Gordion, od imienia swego władcy 

Gordiasa. Według legendy, to on złożył w ofierze Zeusowi rydwan ze skompli-
kowanym węzełem, który rozwiązać miał przyszły władca świata, a Aleksander 

Wielki, by zbytnio się nie trudzić, po prostu przeciął go mieczem. 
Z dawnego Gordionu zachowały się m.in. mury miejskie, brama i resztki kró-

lewskiej rezydencji. Ruiny znajdują się ok. 100 kilometrów od Ankary.

2  FRYGOWIE

ok. XVIII w. p.n.e. VI w. p.n.e.

VIII i IX w. p.n.e.

ziemie współczesnej Turcji leżały w orbicie zainteresowań Persji.  
W 546 r. p.n.e. armia Cyrusa II zdobyła Lidię i włączyła ją do swojego 

państwa. Dariusz I Wielki połączył stolicę Suza z Sardes, liczącą przeszło 
2,5 tys. km Drogą Królewską, brukowaną i z ponad setką stacji poczto-
wych, na których można było zmieniać konie. Dziś wpływy perskie na 
ziemiach tureckich podziwiać można oglądając rzeźby w Mauzoleum 

Antiocha na Górze Nemruth.

4  PERSOWIE

VI w. p.n.e.

TEN KRAJ JEST JAK TYSIĄC ŚWIATÓW. PRZEZ TERYTORIUM

TURCJI W CIĄGU WIEKÓW PRZEPŁYWAŁY KOLEJNE LUDY, 

A KAŻDY Z NICH ZOSTAWIAŁ PO SOBIE ŚLAD. DZIŚ UKŁADAJĄ

 SIĘ ONE W PASJONUJĄCĄ MOZAIKĘ, KTÓREJ STRUKTURĘ 

I BARWY CHŁONĄĆ MOŻNA NIEMAL NA KAŻDYM KROKU.

Łukasz Zalesiński
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tereny współczesnej Turcji zajmują w greckiej historii miejsce szcze-
gólnie ważne ze względu na podboje Aleksandra Wielkiego i Troję. 
To właśnie tu znajdowała się Troja, której oblężenie stało się kanwą 
„Iliady” Homera. Ruiny antycznego miasta odkrył Niemiec Heinrich 
Schliemann. Dziś jej pozostałości można oglądać na wzgórzu Hisarlik 
w północno-zachodniej części kraju.

5  GRECY

ok. VIII/III w. p.n.e.

w 324 r. cesarz Konstantyn przeniósł stolicę z Rzymu 
do Bizancjum, zwanego odtąd Konstantynopolem. 
Kilkadziesiąt lat później Teodozjusz podzielił cesarstwo 
na wschodnie i zachodnie. Różnice między nimi będą 
się w kolejnych wiekach pogłębiać, czego symbolem 
stanie się Wielka Schizma: rozpad chrześcijaństwa. 

 pod rządami Atatürka Turcja została republiką (29 października 1923 r.), a on 
sam, jako jej pierwszy prezydent zdecydował się na przeprowadzenie wielu 
trudnych reform o fundamentalnym znaczeniu (np. zamknięcie szkół religij-

nych i rozwiązanie bractw muzułmańskich). Atatürk zmodernizował też gospo-
darkę, system prawny i socjalny, m.in. wprowadził nazwiska i równouprawnie-
nie kobiet, które zachęcał do noszenia nowoczesnych europejskich strojów. 

Dzięki tak głębokim przemianom Turcja stała się nowoczesnym, świeckim pań-
stwem bliskim Europie. Historia Atatürka jest wciąż żywa, w wielu miejscach 
wiesza się jego wizerunek, a  rodacy są z niego bardzo dumni i nazywają go 

,,Ojcem Turcji”. Prezydent zmarł w 1938 roku, 15 lat później jego zwłoki trafiły 
do mauzoleum w Ankarze. 

imperium zachwiała bitwa pod Wiedniem z 1683 r. 
W czasie I wojny Turcja znalazła się w obozie 

przegranych, w dodatku rok po jej zakończeniu 
wybuchła wojna przeciwko Grecji. Był to także 
czas wielkich przesiedleń. Z Turcji, musiało wy-

jechać 1,5 miliona Greków, z kolei z Bałkanów do 
ojczyzny wróciło 420 tysięcy Turków.

w II wieku p. n. e. terytorium dzisiejszej Turcji weszło w skład 
Imperium Rzymskiego. W Antiochii wydartej z greckich rąk 
przez Pompejusza ustanowiona została stolica rzymskiej 
prowincji Syrii. Miasto wzbogaciło się o liczne świątynie, 
forum, amfiteatr i pięć mostów. Według Józefa Flawiusza 
było wówczas trzecim co do wielkości ośrodkiem imperium. 
Potem stało się też jednym z ważniejszych ośrodków chrze-
ścijaństwa (stąd w podróże misyjne wyruszał św. Paweł). Dziś 
nosi turecką nazwę Antakya.

żył na przełomie XV i XVI w., a na jego panowanie 
przypadł szczyt świetności Imperium Osmańskiego. Sulej-
man zakończył podbój Europy południowo-wschodniej.
Przeprowadził reformy administracji, finansów i wojska. 
Sprawował władzę absolutną, ale nie stawiał Turków ponad 
innymi narodami. Wiele ważnych funkcji w osmańskiej ad-
ministracji pełnili Albańczycy i Grecy. W czasach Sulejmana 
powstało wiele słynnych budowli, choćby Meczet Sulejma-
na Wspaniałego czy harem przy pałacu Topkapi.

początki sięgają XIV w. i wiążą się z dynastią 
Osmanów. Rozpoczęli oni dynamiczną eks-
pansję w kierunku Europy. Na szlaku ich 
zwycięstw znalazły się Kosowe Pole 
i Warna, gdzie rozbili siły serbskie 
i polsko-węgierskie oraz zdobyli 
Konstantynopol. Miasto padło 
29 V 1453 r. i tego dnia zakończyła 
się historia Cesarstwa Bizantyjskie-
go. W tych czasach Hagia Sophia 
została przeobrażona w meczet 
i powstało wiele imponujących bu-
dowli, choćby słynny Pałac Topkapi.

jako pierwsi na terytorium obecnej Turcji 
pojawiają się w XI wieku  Seldżucy. Kolejno 

pokonali Persję i Irak, w bitwie pod Manziker-
tem rozbili wojska Bizancjum, wzięli do nie-

woli cesarza i zagarnęli część podległych mu 
ziem, tworząc państwo Wielkich Seldżuków. 

Jego władcy nosili tytuł sułtanów.

7  BIZANCJUM

12  REPUBLIKA

11  UPADEK IMPERIUM 
OSMAŃSKIEGO6  IMPERIUM RZYMSKIE

10   EPOKA 
SULEJMANA 
WSPANIAŁEGO

9  IMPERIUM OSMAŃSKIE

8  TURCY

II w. p.n.e. XIV w. n.e. XV/XVI w. n.e.

IV w. n.e. XI w. n.e.

XVII w. n.e.

XX w. n.e.
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NIE CZYTAJ TEGO, JEŚLI MARZYSZ JEDYNIE 

O ODPOCZYNKU NA LEŻAKU I POPIJANIU DRINKA 

Z PALEMKĄ. TO PRZEWODNIK DLA TYCH, KTÓRZY 

CHCĄ ZOBACZYĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ. PRZED WAMI 

9 NAJCIEKAWSZYCH MIEJSC W TURCJI.

Przysłowiowy krok w przód i jesteś w Azji, krok wstecz 
i znów znajdziesz się w Europie, ale nadal jesteś w Stambule! 
To jedno z dwóch miast na świecie, które leży na styku 
dwóch kontynentów. Oczywiście nie tylko to czyni je 
wyjątkowym i wartym poznania. Punktami obowiązkowym 
na liście każdego, kto ma okazję odwiedzić Stambuł są 
zakupy na słynnym Krytym Bazarze  oraz zobaczenie 
bizantyjskiej, podziemnej Cysterny. 

Są nieodzownym elementem stambulskiej 
panoramy. Mowa o imponujących bu-
dowlach, zapierających dech w piersiach 
turystom, jednocześnie bardzo ważnym 
dla mieszkańców Turcji – to meczety. Naj-
większym z nich jest Hagia Sofia, którego 
nazwa, w tłumaczeniu z języka greckiego, 
oznacza „święta mądrość”. Ta dawna 
świątynia chrześcijańska, katedra Patriar-
chy Konstantynopola to najciekawszy 
bizantyjski zabytek na świecie. Koniecznie 
należy ją odwiedzić. 

Warto zwiedzić kompleks pałacowy 
Topaki w azjatyckiej części Stambułu. 
Jego budowę rozpoczęto w drugiej 
połowie XX wieku, przez stulecia był 
główną siedzibą władców z dynastii 
Osmanów i centralnym punktem ich 
rozległego imperium. Zwiedzając 
kompleks, poznacie sekrety życia 
codziennego władców, zobaczycie 
kwatery służb oraz odwiedzicie tak zwany 
pawilon kobiecy, który w rzeczywistości 
pełnił funkcję haremu. 

Według mitologii Kaunos został założo-
ny przez króla… Kaunosa. Mało oryginal-
na nazwa, ale wiadomo – od króla nie 
wymaga się kreatywnego podejścia, bo 
to on ustala zasady. Odłóżmy jednak mi-
tologię na bok i przyjrzyjmy się faktom, 
a te mówią wyraźnie – to trzeba zoba-
czyć na własne oczy. To, czyli grobowce 
wykute w skale wznoszącej się nad 
pobliską rzeką i miasteczkiem. 

JEDEN PRZYSŁOWIOWY KROK

ŚWIĘTA MĄDROŚĆ PAŁAC WŁADCÓW GROBOWCE 

WYKUTE W SKALE
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Chcecie poczuć się jak na Księżycu? Nic prostszego – księży-
cowy krajobraz zaprze Wam dech w piersiach. Jedyne, co się 
nie zmieni to grawitacja, bo wciąż pozostaniecie na Ziemi. Aby 
to przeżyć, trzeba odwiedzić Kapadocję – historyczną krainę 
w środkowej Turcji. Obszar pokryty skałami wulkanicznymi, 
w których przez miliony lat natura drążyła niezwykłe formy. 
Ludzie dopełnili tego niesamowitego dzieła, tworząc w nich 
miasta i piękne świątynie. Pozycja obowiązkowa dla każdego. 

Tworząc listę miejsc do odwiedzenia w Turcji, wręcz nie wolno 
pominąć Pumukkale (tur. bawełniany zamek). To turecka miej-
scowość wpisana na listę światowego dziedzictwa przyrodni-
czego UNESCO i sam ten fakt sprawia, że powinno być przystan-
kiem obowiązkowym w planie naszej podróży. Przypominające 
bawełnę, bajecznie piękne trawertynowe progi oraz baseny 
termiczne sprawiają, że można się tu poczuć, jak w innej krainie. 

Milet był najbogatszym i najludniejszym miastem greckim. 
W Milecie można podziwiać ruiny antycznego teatru oraz łaźni 
cesarzowej Faustyny. Warto zobaczyć to na własne oczy. Bogac-
two Miletu to nie tylko dobra materialne – stąd właśnie pochodzi 
wiele wielkich, wybitnych umysłów, jak choćby Tales. A może 
udzieli nam się tajemnicza moc tego miasta, wpływając na nasze 
zdolności rozumowania? Kto wie, spróbować nie zaszkodzi! 

Konoya jest dawną stolicą 
sułtanatu Turków seldżuckich. 
Wskutek najazdów 
mongolskich, miasto stało 
się także bardzo ważnym 
ośrodkiem kultury perskiej 
w Turcji.  Najsłynniejszym 
z perskich uchodźców jest 
Dżelaleddin Rumi, poeta 
i mistyk. Jest on uznawany 
za założyciela sufickiego 
bractwa mevlevitów, znanych 
także jako wirujący derwisze. 
Jego imponujące mauzoleum 
oraz muzeum jest miejscem 
corocznych pielgrzymek. 
Powinno być punktem 
obowiązkowym dla każdego, 
kto chce poznać kulturę Turcji.

Efez to miasto Greków 
jońskich, które w IV wieku 
p.n.e. odniosło wielką stratę 
– wtedy właśnie spłonę-
ła znajdująca  się w nim 
świątynia Artemidy, uznana 
za jeden z siedmiu cudów 
świata. W doskonałym stanie 
zachowały się w nim zabytki 
pochodzące z drugiego 
okresu świetności – czasów 
rzymskich.  Efez to antyczne 
miasto pierwszych chrze-
ścijan – to tutaj Święty Jan 
spisywał Apokalipsę. Obecnie 
miejsce to jest znane jako 
Meryemana i przyciąga 
do siebie pielgrzymów z ca-
łego świata.

NIEZIEMSKIE PRZEŻYCIE

BAWEŁNIANY ZAMEK
KUŹNIA UMYSŁÓW

MIASTO 

WIRUJĄCYCH 

DERWISZÓW

TU SPISANA 

ZOSTAŁA 

APOKALIPSA
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Jeśli Atatürk jest symbolem Turcji nowoczesnej, to 
symbolem Imperium Ottomańskiego był z pewnością 
wielki sułtan Sulejman. Przez ponad pół wieku swoich 
rządów, zdołał podbić ogromne połacie ziem w Azji, Afryce 
i Europie, dzięki jego zajęciu Transylwanii Turcja stała się nagle 
sąsiadem Polski. Niemal cały muzułmański świat rządzony był ze 
stambulskiego pałacu Topkapi przez Sulejmana Wspaniałego. Nie był 
on tylko specjalistą od militarnych podbojów. Umacniał państwo, dbał  
o rozwój gospodarczy, wspomagał kulturę, która za jego rządów rozkwitła  
w niespotykany wcześniej sposób.

Dla Turków jest jak Józef Piłsudski i Lech Wałęsa, chociaż historia zapamię-
tała Mustafę Kemala Paszę między innymi jako zdecydowanego przeciw-
nika państwa religijnego. Nie był jednak wrogiem religii jako takiej, uważał 
natomiast, że duchowni i ich przekonania nie powinni mieć wpływu na 
politykę. A ponieważ to jego militarny i polityczny geniusz doprowadził do 
wyłonienia się niepodległej Turcji z rozbiorów po I wojnie światowej, Turcy 
przez całe dziesięciolecia byli wierni głoszonym przez niego ideałom. Dali 
mu przydomek Atatürk (Ojciec Turków) i po dziś dzień czczą jako twórcę 
ich nowoczesnego państwa.

1| Mustafa Kemal Atatürk

Pod koniec lat 90. cała Europa (w tym Polska) podrygiwała i cmokała w rytm 
przeboju „S¸ımarık”, znanego lepiej jako „Kiss Kiss”, bo stałym motywem 
piosenki były właśnie cmoknięcia całusów pięknych kobiet, które w teledysku 
ścigają wokalistę po ulicach miasta. Ten hit był początkiem międzynarodo-
wej kariery Tarkana, piosenkarza urodzonego i wychowanego wprawdzie w 
Niemczech, ale mieszkającego od młodości nad Morzem Czarnym. Sprzedaż 
płyt Tarkana sięga 30 milionów egzemplarzy! 

3| Tarkan

PODBIJALI TURCJĘ I ŚWIAT SWOIM 
TALENTEM, ŚPIEWEM, TWÓRCZOŚCIĄ 

ALBO... WOJSKAMI. ICH NAZWISKA ZNA
 DZIŚ KAŻDY TUREK. JEŚLI TEŻ BĘDZIESZ 

JE ZNAŁ, ZROBISZ WRAŻENIE 
NA WSZYSTKICH.

1

Przyznanie tureckiemu pisarzowi Nagrody Nobla w 2006 r. przebiegało 
w atmosferze może nie skandalu, ale kontrowersji związanych z politycz-
nymi zarzutami, jakie parę miesięcy wcześniej postawiła mu prokuratura 
w Stambule. Ale w samej decyzji szwedzkich akademików nie było nic 
politycznego ani kontrowersyjnego – Orhan Pamuk z pewnością zalicza się 
do najwybitniejszych żyjących pisarzy.

4| Orhan Pamuk
4

Turków,
których musisz znać

10

2

3

2| Sulejman Wspaniały
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Turecki poeta i dramaturg o polskich korzeniach z polskim obywatelstwem.
Jego pradziadkiem był Polak - Konstanty Borzęcki.Hikmet to jeden z 
najbardziej znanych poza granicami swojego kraju tureckich pisarzy.Jego 
utwory zostały przetłumaczone na ponad 50 języków świata, w tym 
także na polski.

…Najpiękniejszych dni  
Nie przeżyliśmy 
jeszcze  
I najpiękniejszych słów, 
które powiedzieć  
Tobie chciałem,  
Nie wymówiłem 

jeszcze...

Banknot 200 lira zdobi turecki poeta żyjący na przeło-
mie XIII-XIV w.  Tworzył popularne utwory pisane ludo-
wą miarą wiersza. Po polsku zostały wydane trzy zbiory 
wierszy: Droga; Płonę, idę oraz Księga dobrych rad.
Yunus był członkiem bractwa derwiszów, które 
opierało się na doktrynie surfizmu.
Zresztą to właśnie Yunus pierwszy opracował  
i wyjaśnił zasady sufizmu w języku tureckim.

Mawiają, że żył w XII wieku i był mułłą 
i sędzią z tureckiej Anatolii. Inni 
mawiają, że urodził się na terenie 
dzisiejszego Iranu. Są też tacy, 

co mawiają, że w ogóle nie 
istniał, a wszystkie opo-
wieści o nim to jedynie 
legendy. Być może 
to prawda, ale jeśli 
rzeczywiście Hodży 

Nasreddina nie było, 
to należało go wymyślić. 

Bo dowcipy, powiedzonka i 
paradoksy tego przekornego 
mędrka i sowizdrzała od stuleci 
bawią nie tylko Turków, ale też  
pół Azji i Europy.

Na koniec, trochę przekornie, 
Turek z importu. Za przydomkiem 
Murat Pasza kryje się bowiem 
nasz rodak, pochodzący z Tarno-
wa generał Józef Bem. Wybitny 
fachowiec od artylerii i moder-
nizator, miał tego pecha, że jego 
życie przypadło na okres rozbiorów. 
Po powstaniu listopadowym musiał 
uchodzić z Polski. A że powstań, rebelii 
i rewolucji w tym czasie nie brakowało, 
wziął udział w powstaniu na Węgrzech. Kiedy 
upadło, przyjął islam i wstąpił na służbę sułtana, gdzie 
dożył swych dni jako generał tureckiej armii, reformator i... biznesmen.

Przybliżając sylwetki wybitnych 
obywateli Turcji, nie sposób nie 

wspomnieć osoby wybitnego 
chemika. Aziz Sancar, bo o nim 

mowa, otrzymał najbardziej 
prestiżową dla świata nauki 

nagrodę w 2015 roku. Królew-
ska Szwedzka Akademia Nauk 

przyznała mu nagrodę Nobla 
za badania mechanistyczne nad 

naprawą DNA. W szkole  średniej 
wróżono mu karierę sportowca. Na 
nasze szczęście, Aziz porzucił sport 

na rzecz nauki, postanowił rozpocząć 
studia medyczne na Uniwersytecie Stam-

bulskim, aby następnie w Stanach Zjednoczonych  
uzyskać tytuł doktora chemii molekularnej. 

Bel canto w dosłownym tłumaczeniu z 
języka włoskiego oznacza piękny śpiew. 
Bel canato to technika wokalna, którą w 

doskonały sposób posługiwała się Leyla 
Gencer – wybitna śpiewaczka opero-

wa, nazwana „Królową” oraz „Divą 
turecką”, bliska także sercom 

Polaków, z uwagi na fakt, 
że jej matka, Alexandra 
Angela Minakovska, była 

Polką. Leyla urodziła się w 
październiku 1928 roku w Polonezköy, 

polskiej wiosce w Turcji. Jej talent 
został błyskawicznie dostrzeżony 

w kraju, jednak artystka posta-
nowiła dzielić się nim przed 

publicznością w Neapolu. 
Zmarła w maju 2008 

roku. Jej ciało zostało 
skremowane, a 

prochy według jej 
ostatniej woli, 

rozsypane nad 
wodami 

Bosforu. 

8| Hodża Nasreddin

9| Yunus Emre

10| Leyla Gencer

7| Murat Pasza

5| Nazım Hikmet

8
7

6

6| Aziz Sancar
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Na awersie każdego tureckiego banknotu jest Atatürk. Czy wiesz 
jednak, czyje twarze patrzą na ciebie z rewersów?
5 lir – Aydin Sayili, historyk nauki, wybitny znawca Mikołaja Ko-
pernika, 10 lir – Cahit Arf, świetny współczesny matematyk
20 lir – Ahmet Kemaleddin, architekt, twórca wielu budynków 
w Stambule, 50 lir – Fatma Aliye Topuz, pisarka (patrz poniżej)
100 lir – Buhuruzade Itri, XVII-wieczny kompozytor, pieśniarz i po-
eta, 200 lir – Yunus Emre, średniowieczny poeta i mistyk

KTO NA BANKNOTACH?

5

9

Ź
ró

d
ło

: W
ik

ip
ed

ia

10turkow popr.indd   27 23.11.2016   19:08



2828

PODRÓŻUJESZ

WŁASNYMI 

ŚCIEŻKAMI?

TWÓJ
ŚWIAT  |  WYBÓR  |  WOLNOŚĆ

JAKI POMYSŁ NA DZISIAJ

• Weekend w Paryżu 

• Zakupy w Mediolanie 

• Mecz na stadionie w Barcelonie

• Egzotyczna plaża 

• A może Ferrari w Dubaju

Sprawdź na: 

www.wezyrholidays.pl

HOTEL  
PRZELOT 
TRANSFER
Wszystko w jednym miejscu!

50 000 hoteli na całym świecie  
i ponad 300 linii lotniczych!

NIE LUBISZ OGRANICZEŃ?
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HOTEL
PARYŻ
WE DWOJE
SAMOLOT
TRANSFER

HOTEL 
CAMP NOU
BARCELONA

WILD PARADISE
SAMOLOT

SAMOLOT 
BRUKSELA
BIZNES
HOTEL

MEDIOLAN
ZAKUPY 
HOTEL

CHORWACJA 
DOMEK NAD MORZEM
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Turystom Turcja kojarzy się z rajem zakupowym. W la-
tach osiemdziesiątych XX wieku przywożono stamtąd 
futra, skóry oraz sweterki w charakterystyczny wzór. 
Wielu rodaków łączyło przyjemne z pożytecznym  
i przy okazji wypoczynku oraz zwiedzania nabywało to-
wary na handel w Polsce. Czasy się zmieniły, podobnie 
jak ceny i dostępny asortyment, ale tradycja dokonywa-
nia w Turcji zakupów oraz przeświadczenie o korzystnych 
okazjach pozostało.

Piasek, Muszelki, kamienie  
Zakup suwenirów to ulubione zajęcie każdego turysty 
wieńczące dobrze spędzony urlop. Do tego nikogo nie 
trzeba przekonywać. Przywiezione pamiątki przedłużają 
wakacyjny nastrój i ożywiają letnie wspomnienia. Jednak 
przy kolekcjonowaniu pamiątek należy wykazać się sporą 
dozą przezorności. Piasek z tureckiej plaży, kamienie 
czy muszelki mogą być uznane za skarb narodowy 
Turcji, a próba ich wywozu może zostać potraktowana 
tak samo jak próba wywozu antyków i dzieł sztuki. To 
samo dotyczyć może przedmiotów historycznych, 
nawet odłamków skalnych lub ceramicznych.

CO WARTO PRZYWIEŹĆ Z TURCJI

✔✔ Oko Proroka – amulet, który podobno odwraca  
uroki.

✔✔ Naczynia – szklaneczki do herbaty i naczynia miedziane.
✔✔ Wyroby z bawełny i skóry: narzuty, pościel, ubrania, 

obrusy.
✔✔ Dywany z tradycyjnymi tureckimi wzorami.
✔✔ Biżuterię – zwłaszcza złotą, ozdobioną „okiem Proroka”.
✔✔ Ceramikę z Iznik, Kütahya oraz z Avanos.
✔✔ Słodycze – chałwę, lokum, orzechy w miodzie.
✔✔ Przyprawy – pieprz, sezam, zioła.
✔✔ Szale, saszetki, portfele – z wyhaftowanymi  

tureckimi wzorami

Kupowanie to prawdziwa sztuka

Jakie pamiątki kupić
Wiele osób planuje zakup kojarzonych z Turcją ubrań,
produktów skórzanych, dywanów oraz wyrobów ze 
złota. Inni poszukują ciekawych pamiątek, które przy-
wołają wspomnienia.

Targować się czy nie targować 
Kto obawia się targowania, powinien wybrać się na 
zakupy w supermarkecie. Tam ceny są z góry ustalo-
ne, podobnie jak w aptekach oraz wszystkich sklepach 
spożywczych. Targować się należy na bazarach oraz w 
sklepach z pamiątkami, wyrobami skórzanymi, dywa-
nami, ceramiką i biżuterią. Podstawowa zasada brzmi: 
nie zaczynaj, jeżeli nie masz zamiaru nic kupić.
Przystąpienie do negocjacji oznacza, że jesteśmy 
wstępnie zainteresowani kupnem. Oczywiście, jeżeli 
cena nie będzie nam odpowiadała, możemy zrezy-
gnować i odejść od stoiska. Często zachęca to sprze-
dawcę do obniżenia ceny.

ZAKUPY NA TURECKICH BAZARACH, KTÓRE SĄ OBOWIĄZKOWYM PUNKTEM

WIZYTY W TURCJI, MOGĄ DOSTARCZYĆ WIELU EMOCJI. SKLEPIKI I STRAGANY

KIPIĄ KOLORAMI, A BAZAR ROZBRZMIEWA OKRZYKAMI ZACHĘCAJĄCYMI

DO ZAKUPÓW. TAKIEJ SZTUKI TARGOWANIA, GOŚCINNOŚCI I CZĘSTOWANIA

,,HERBATKĄ Z TULIPANA’’ NIE ZNAJDZIEMY W ANONIMOWYCH CENTRACH HANDLOWYCH.

Orientalne pamiątki 
np. talerz ręcznie malowany 

przykuje wzrok biesiadników 

i zrodzi pytania. A o Turcji warto opowiadać…
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Kupowanie pamiątek to wakacyjny rytuał, który utrwala wspomnienia. 
Ale rób to z głową. Bazary kuszą różnorodnością i zakazaną 
egzotyką. Nawet jeżeli pamiątki wytworzone ze zwierząt lub roślin 
są sprzedawane na bazarach lub w sklepach, nie oznacza to, że 
ich kupowanie oraz wywóz są legalne.

KUPUJ I ZBIERAJ Z GŁOWĄ
Pamiątki z podróży

Niektóre zakazane pamiątki to:
paski do zegarków, torebki, buty, kapelusze, kurtki ze skóry węży, 
krokodyli lub lamparta,

skóry dzikich kotów, wilków, niedźwiedzi, wydr, słoni, niektórych 
zebr oraz przedmioty z nich wykonane (buty, dywaniki, kołnierze),

wyroby z kości słoniowej, z rogów nosorożca, kłów morsa lub 
skorupy żółwia,

koralowce, niektóre muszle, kobry w butelkach z egzotycznymi 
nalewkami, zasuszone motyle,

żywe zwierzęta, np. małpki, prawie wszystkie papugi, ptaki drapieżne, 
sowy, kolibry, egzotyczne rybki akwariowe, koniki morskie, węże 
z rodziny pytonów i dusicieli, żółwie lądowe i morskie, krokodyle, 
liczne legwany, gekony kameleony, inne jaszczurki,

wypchane zwierzęta lub ich fragmenty (np. przedmioty pamiątkarskie 
z dłoni małp, z nóg/włosia słonia), trofea,

specyfiki medycyny azjatyckiej (mogą zawierać kości tygrysów, żółć 
niedźwiedzi, rogi nosorożca).

NAJPIĘKNIEJSZA PAMIĄTKA Z WAKACJI?

DOZNANIA I WSPOMNIENIA!

Zbieram muszle i kamyki
Zbieranie muszelek i kamieni jest 

przyjemnością, trzeba jednak uważać na 
ich pochodzenie. Niby zwykły kamień 

a może mieć wartość historyczną 
i jego niewinne zabranie „na 

pamiątkę” z zabytkowego 
miejsca może stać się 

kłopotem a nawet 
przestępstwem.
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ne, podobnie jak w aptekach oraz wszystkich sklepach 
spożywczych. Targować się należy na bazarach oraz w 
sklepach z pamiątkami, wyrobami skórzanymi, dywa-
nami, ceramiką i biżuterią. Podstawowa zasada brzmi: 
nie zaczynaj, jeżeli nie masz zamiaru nic kupić.
Przystąpienie do negocjacji oznacza, że jesteśmy 
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cena nie będzie nam odpowiadała, możemy zrezy-
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Incentive 
travel
Wyjazd firmowy to najbardziej ceniony sposób inwe-
stycji w  ludzi. Dobrze zaplanowany i  zorganizowa-
ny program incentive odgrywa znacznie większą rolę 
w procesie integracji i motywacji załogi niż dodatkowe 
nagrody pieniężne.

Wyjazd, na którym uczestnicy wykonują zadania zespoło-
we, pozornie nie związane z pracą, uczy ich współpracy 
i koordynacji działań w różnych warunkach. Pracownicy 
wracają z takich wyjazdów wypoczęci, szczególnie zmo-
tywowani i chętni do dalszego działania i zwiększenia wy-
siłku na rzecz firmy.

BONY 
wakacyjne
Bon wakacyjny to niezawodny upominek dla bliskiej 
osoby, pracowników lub partnerów biznesowych.

GWARANTUJEMY

✔✔ opracowanie indywidualnych ofert zgodnie 
z potrzebami

✔✔ najciekawsze i najmodniejsze miejsca 
i regiony na świecie

✔✔ kompleksową organizację wyjazdu: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie, 
wyżywienie, transport oraz różnorodne 
atrakcje, np.: gry i zabawy integracyjne, 
zajęcia sportowe, tematyczne  
i kulturalne

✔✔ opiekę w czasie wyjazdu oraz wysoką jakość 
świadczonych usług

AKCJA
INTEGRACJA

MOTYWACJA PRACA ZABAWA

Sposób wykorzystania bonu:
• na dowolną wycieczkę z aktualnej oferty katalogowej  

lub last minute
• dowolna wartość (bony można ze sobą łączyć)
• obdarowany sam wybiera kierunek, termin i hotel
• aż 12 miesięcy na realizację bonu

Bony mogą Państwo zrealizować we wszystkich salonach 
firmowych Coral Travel Wezyr Holidays oraz u Autoryzowa-
nych Agentów na terenie Polski. Sprawdź szczegółowe za-
sady realizacji bonów wakacyjnych.

dla Klienta korporacyjnego:

corposales@wezyrholidays.pl 

tel. 22 556 60 88

dla biur podróży:

mice@wezyrholidays.pl 

tel. 22 591 80 59

Dowiedz się więcej, kontakt:
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Ubezpieczenie Travel 
W cenie imprezy turystycznej zawsze zawarte jest podstawo-
we ubezpieczenie: 

 •  Koszty leczenia (w tym choroby przewlekłe) – do 20 000 
EUR (w  sumie tej zawarte są: wymagane i  zalecane przez 
lekarza leczenie, koszty hospitalizacji w tym zabiegi opera-
cyjne, koszty leczenia ambulatoryjnego do wysokości rów-
nowartości w  złotych 1 000 EUR oraz lekarstw i  środków 
opatrunkowych, transport i repatriacja)

 •  Koszty ambulatoryjne – do 1 000 EUR, (to leczenie nie 
związane z pobytem w szpitalu lub innej placówce medycz-
nej, trwającym nieprzerwanie co najmniej 24 godziny)

 •  Koszty ratownictwa – do 5 000 EUR (zawarte są w sumie 
ubezpieczenia kosztów leczenia),

 •  Następstwa nieszczęśliwych wypadków – w  przypadku 
trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 PLN, z tytułu śmier-
ci – 5 000 PLN,

 •  Bagaż – do 1 000 PLN (ochroną ubezpieczeniową nie są ob-
jęte szkody polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub znisz-
czeniu pojemników bagażu).

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

Ubezpieczenie od kosztów 
rezygnacji z podróży:
 obejmuje wszystkich uczestników rezerwacji, a  przedmiotem 
ubezpieczenia są: przypadki losowe, takie jak nieszczęśliwy 
wypadek, choroba ubezpieczonego lub utrata pracy (zgodnie 
z §21 warunków ubezpieczenia). Wysokość opłaty ubezpiecze-
niowej to tylko 3 % ceny imprezy turystycznej. Szczególnie po-
lecamy rodzinom z dziećmi.

Ubezpieczenie 
od sportów 
wysokiego ryzyka:
jeśli uprawiasz sporty, np. nur-
kowanie z użyciem aparatów 
oddechowych, rafting, wspinaczkę 
skałkową, jazdę konną , jazdę na 
quadach, jazdę na skuterach wod-
nych, kitesurfing, skorzystaj z tego 
ubezpieczenia i ciesz się sportem!

Więcej informacji znajdziesz na 
www.wezyrholidays.pl  
lub w Twoim biurze podróży.

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

UDZIAŁ WŁASNY
KL – 25 EUR zgodnie z §37 ust. 3 warunków 
ubezpieczenia.

Bagaż – 100 PLN – franszyza integralna (wysokość 
szkody, do której Europejskie nie odpowiadają za 
powstałe zdarzenia).

Ubezpieczenia
JESTEŚ W DOBRYCH RĘKACH

U NAS
W CENIE WAKACJI

zawsze zawarte 
jest standardowe 

ubezpieczenie wraz
z ubezpieczeniem 

od chorób 
przewlekłych
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Oznaczenia dodatkowe 
Dla Państwa wygody proponujemy w katalogu ikony graficzne, które 
ułatwią wybór hotelu zgodnie z Państwa potrzebami. 
a)  1 DZIECKO/2 DZIECI POBYT GRATIS –  przy opisach hoteli znaj-

dują się informacje ,,1 dziecko/2 dzieci pobyt gratis’’. W hote-
lach oznaczonych taką informacją dziecko, w określonym wie-
ku, podróżujące z  minimum dwoma pełnopłatnymi osobami, 
otrzymuje świadczenia hotelowe gratis. Ponosi tylko koszt bile-
tu lotniczego i ubezpieczenia. 

a)  PRZY PLAŻY – obiekt hotelowy położony bezpośrednio przy 
plaży. W zależności od położenia budynków i pokoi odległość 
do plaży może być różna. 

a)  ZJEŻDŻALNIE – na terenie obiektu znajduje się min. jedna zjeż-
dżalnia wodna. Godziny otwarcia oraz zasady korzystania usta-
lane są przez hotel. 

a)  WIFI GRATIS – hotel oferuje możliwość skorzystania z darmo-
wego Internetu bezprzewodowego na terenie obiektu, najczę-
ściej w wyznaczonych miejscach. 

a)  LUNAPARK – na terenie obiektu znajduje się miejsce, na któ-
rym mogą być zainstalowane urządzenia rekreacyjne, takie jak 
karuzela, kolejka, diabelski młyn, beczka śmiechu, zjeżdżalnia, 
huśtawka, strzelnica, trampolina i  inne obiekty służące rozryw-
ce. Przeznaczenie [dla dorosłych, dla dzieci], wielkość, ilość tych 
urządzeń oraz godziny otwarcia ustala hotel i mogą różnić się 
w zależności od standardu hotelu. Usługi te mogą być odpłatne.

a)  POLSKIE ANIMACJE DLA DZIECI – w hotelach oznaczonych taką 
ikoną w skład międzynarodowego zespołu animatorów wchodzi 
minimum jeden polskojęzyczny animator dostępny w wyzna-
czonych terminach (szczegóły znajdują się w opisie hotelu na  
www.wezyrholidays.pl). 

a)  NIEPEŁNOSPRAWNI – obiekt przystosowany dla osób niepełno-
sprawnych ruchowo. Pokoje z szerokimi drzwiami, dostosowa-
ną łazienką, podjazdy na terenie hotelu itp.

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

Wyżywienie 
W zgodzie z zawartą Umową w trakcie pobytu otrzymują Państwo 
opcje typu OB, BB, HB, FB, All inclusive lub Ultra All inclusive szcze-
gółowo opisane poniżej. W każdym z krajów istnieją inne zwyczaje 
żywieniowe. Zwyczajowo podaje się potrawy kuchni międzynaro-
dowej wzbogacone o miejscowe specjały.
Szczegóły opcji wyżywienia: Szczegóły opcji wyżywienia: 
a)  ONLY BED (OB) – wyżywienie we własnym zakresie. 
b)  BED & BREAKFAST (BB) – śniadanie w formie bufetu lub kon-

tynentalne. 

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

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

Kategoryzacja hoteli 
W  Umowie-zgłoszeniu, w  katalogu oraz na stronie Organizatora 
www.wezyrholidays.pl podane są 2 kategorie hotelu: 
a) Pierwsza, „graficzna” nadana jest przez Organizatora umiesz-

czona przy nazwie hotelu – „kolorowy glob” , która może 
różnić się od kategoryzacji lokalnej. 

b) Druga, lokalna nadana przez autoryzowane lokalne władze:  
− Kategoria lokalna: 1 Klucz, 2 Klucze, 3 Klucze, APART, 1*, 2*, 
3*, 4*, 4S, 4*HV, 5*, 5*HV, GOLF CLUB − kategoria obiektu ho-
telarskiego zgodna z przepisami kraju pobytu nadana przez au-
toryzowane władze, ważna na dzień oddania katalogu do druku,  
BRAK − Hotel nie posiada kategoryzacji lokalnej nadanej przez 
lokalne autoryzowane władze.

Zakwaterowanie 
Należy liczyć się z tym, iż standard hoteli w niektórych krajach może 
odbiegać od standardu hoteli w Polsce. Większość hoteli składa się 
z budynku głównego oraz innych budynków należących do kom-
pleksu. Organizator nie ma wpływu na to, w której części obiektu 
będą kwaterowani Klienci. Leży to wyłącznie w gestii hotelu i uwa-
runkowane jest ilością wolnych pokoi oraz miejsca ich usytuowania.

Dodatkowe życzenia 
Wszelkie związane z zakwaterowaniem prośby Klientów o dodat-
kowe świadczenia wykraczające poza Umowę, Organizator kieruje 
bezpośrednio do hotelu. Zastrzegamy jednak, iż świadczeń tych 
nie można egzekwować na miejscu jako gwarantowanych, a  je-
dynie jako opcjonalne, wykonywane w  miarę możliwości hotelu. 
Jeżeli mają Państwo specjalne życzenia dotyczące dodatkowych 
usług hotelowych tj. pokój z widokiem na morze, pokoje obok sie-
bie, niskie/wysokie piętro, kwiaty w  pokoju, usługi dla nowożeń-
ców, urodziny, rocznice, indywidualny transfer, itp. należy je zgło-
sić przed zawarciem Umowy i dokonaniem rezerwacji. Notatka na 
voucherze hotelowym np. „Just married”, „Honey moon”, „Pokoje 
obok siebie” itp. nie gwarantuje spełnienia wskazanej usługi, gdyż 
jest ona traktowana jako prośba. Jeżeli hotel przewiduje takie usłu-
gi, zostaną one zrealizowane za dodatkową opłatą. W przeciwnym 
wypadku usługi te będą traktowane jako prośby dodatkowe nie-
wiążące Organizatora, zrealizowane w miarę możliwości hotelu.

Informacje dodatkowe
WSKAZÓWKI I UŁATWIENIA 

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

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany 
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez 

Turystycznych dostępnymi pod adresem  
www.wezyrholidays.pl

T_36_37_INFO_DODATKOWE_ 2017.indd   36 16.11.2016   10:20



37 37

c)  HALF BOARD (HB) – śniadanie i kolacja w formie bufetu lub ser-
wowane, napoje bezalkoholowe tylko do śniadania. 

d)  HALF BOARD PLUS (HB+) – śniadanie i kolacja w formie bufetu 
lub serwowane, napoje bezalkoholowe do śniadania i kolacji. 

e)  FULL BOARD (FB) – śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu 
lub serwowane, napoje bezalkoholowe tylko do śniadania.

f)  FULL BOARD PLUS (FB+) – śniadanie, obiad i  kolacja w  formie 
bufetu lub serwowane, napoje bezalkoholowe do śniadania, do 
obiadu i  kolacji podawane są bezpłatnie wino stołowe, piwo 
i napoje bezalkoholowe. 

g)  ALL INCLUSIVE – W  hotelach z  informacją All Inclusive (AI) 
w cenę wliczone są posiłki, napoje i dodatkowe atrakcje spor-
towe i animacyjne. W większości hoteli system ten nie zawie-
ra: napoi importowanych, soków ze świeżych owoców, lodów, 
kawy po turecku, cappuccino, espresso, napoi energetycznych 
oraz napoi serwowanych w butelkach. Prosimy zwrócić uwa-
gę, że to co wchodzi w skład opcji All Inclusive jest uwarunko-
wane standardem hotelu i jest ujęte w opisie hotelu. Może być 
różnie oznaczone np. Snack All Inclusive, All Inclusive Soft itp. 
Godziny All Inclusive podane w nawiasach dotyczą serwowania 
bezpłatnych napoi (zwłaszcza alkoholi), zaś posiłki serwowane 
są w godzinach wyznaczonych przez hotel. W hotelach istnieje 
zakaz wnoszenia z zewnątrz żywności i napoi. 

h)  ULTRA ALL INCLUSIVE – jest to rozbudowany system All Inclusi-
ve występujący, w zależności od destynacji, w różnych nazwach 
[np. Gold, Premium, Premier, Super itp.]. Najczęściej zawiera do-
datkowe przekąski pomiędzy głównymi posiłkami, wybrane na-
poje importowane, lody, a w niektórych hotelach również soki 
ze świeżych owoców. System Ultra All Inclusive nie zawiera na-
poi energetycznych i napoi serwowanych w butelkach. Dokład-
ny opis Ultra All Inclusive znajduje się w opisach hoteli. Godzi-
ny Ultra All Inclusive podane w nawiasach dotyczą serwowania 
bezpłatnych napoi (zwłaszcza alkoholi). Ponadto wszystkie po-
siłki w hotelach serwowane są w określonych godzinach zgodnie 
z konceptem hotelu. W hotelach istnieje zakaz wnoszenia z ze-
wnątrz żywności i napoi. Wszelkiego rodzaju opcje All Inclusive 
obejmują tylko świadczenia hotelowe, wyłączając przelot samo-
lotem, transfery oraz wycieczki fakultatywne, zakupy w  lokal-
nych sklepach i korzystanie z  transportu publicznego. Godziny, 
miejsca oraz zakres usług wchodzących w  wszelkiego rodzaju 
All inclusive, w szczególności godziny i miejsca serwowania po-
siłków i napoi dostępne są w każdej recepcji hotelowej. Prosimy 
zapoznać się z nimi w recepcji podczas kwaterowania w hotelu.

Wycieczki fakultatywne 
Programy wycieczek fakultatywnych są orientacyjne i  mogą ulec 
zmianie. Szczegółowe propozycje oraz inne informacje na temat 
wycieczek fakultatywnych przedstawi Państwu rezydent lub przed-
stawiciel Organizatora na spotkaniu informacyjnym. Sposób reali-
zacji wycieczek może być uzależniony od sytuacji politycznej lub 
warunków atmosferycznych, a także mając na uwadze ilość osób 
zainteresowanych uczestnictwem, w  takiej sytuacji zastrzega-
my możliwość zmian w  programach lub ich odwołanie. Prosimy 
zwracać uwagę na rejony, z których realizowane są poszczególne 
wycieczki fakultatywne. Szczegółowe propozycje oraz inne infor-
macje na temat wycieczek fakultatywnych przedstawi Państwu re-
zydent lub przedstawiciel Organizatora.

Rozrywki i usługi w hotelach 
Większość hoteli przygotowuje ofertę rozrywek. Ponieważ spo-
tykają się w  nich ludzie z  różnych krajów, programy mogą być 
prowadzone w  różnych językach. Najczęściej są to języki obce 
używane powszechnie w  branży turystycznej: angielski, rosyjski, 
niemiecki, francuski i hiszpański. Rodzaj programów animacyjnych 
oraz ich częstotliwość uzależniona jest od standardu hotelu, ilości 
chętnych uczestników oraz pory roku.

Plaża, słońce, zjeżdżalnie, Aquapark – woda
Dokładne informacje na temat plaż znajdują się w  opisach po-
szczególnych hoteli. Ze względu na przypływy i  odpływy morza 
należy brać pod uwagę zróżnicowanie dna morskiego przy plaży. 
Sugerujemy zaopatrzyć się w  odpowiednie obuwie ochronne do 
chodzenia po plaży i pływania. Ze względu na duże nasłonecznie-
nie i wysokie temperatury zalecamy zabranie ze sobą kremów do 
opalania z filtrem UV, a także okularów przeciwsłonecznych oraz 
nakryć głowy bowiem w wyniku przegrzania mogą Państwo ulec 
udarowi. Zalecamy również pić dużo płynów aby uzupełnić niedo-
bór wody w organizmie.

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

Przed sezonem i po sezonie 
Często zdarza się, iż w różnych okresach może dojść do ograni-
czeń w  infrastrukturze hotelowej, spowodowanych mniejszą ilo-
ścią gości w  tym czasie wypoczywających, pogodą, porą roku. 
Mogą być również prowadzone prace remontowe, a także nie bę-
dzie odbywać się część animacji. W momencie niskiego obłoże-
nia wyżywienie również może odbiegać od opisu katalogowego. 
Część restauracji, barów, basenów może być zamknięta, a restau-
racje bufetowe mogą działać ze stałym menu.

Bezpieczeństwo 
Informujemy Państwa, podróżujących za granicę, o obowiązku zapoznania się przed 
podpisaniem Umowy z  informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w dziale Informacje konsularne pod adresem: 
www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ 
Prosimy też o  zapoznanie się przed podpisaniem Umowy z  informacjami 
zamieszczonymi na stronie internetowej nt. aktualnych zagrożeń oraz ewen-
tualnych wymaganych szczepień ochronnych lub profilaktyki antymala-
rycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Głów-
nego Inspektoratu Sanitarnego http://www.gis.gov.pl. Klient podpisując 
Umowę potwierdza znajomość powyższych komunikatów.

Szczegółowe informacje o konkretnym hotelu, 
rodzaje pokoi, pozycje płatne i bezpłatne w obiekcie,  

godziny posiłków oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl 
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TU NOWOCZESNOŚĆ ŁĄCZY SIĘ 

ZE ŚWIATEM ANTYCZNYM

Powody, aby odwiedzić Turcję

✔✔ Bajkowa Kapadocja i wapienne tarasy Pamukkale
✔✔ Pozostałości starożytnych miast: Troja, Efez czy Milet
✔✔ Stambuł- tętniące życiem miasto o wielowiekowej historii
✔✔ Bogactwo atrakcji dla amatorów aktywnego wypoczynku
✔✔ Wspaniałe plaże dla miłośników morskich i słonecznych kąpieli
✔✔ Zabawa do białego rana w klubach dla tych, którzy lubią zaszaleć
✔✔ Wyśmienita kuchnia i dania pachnące Orientem

Bułgaria

Grecja

Syria Irak

Iran

Rosja

Gruzja

Armenia

Cypr

Ankara

Antalya
Belek

Konya

Karaman

Gazipasa

Kaysari

Tarsus

Kas

Elazig

TrabzonOrdu
Cankiri

Kirikkale Sivas

Kars

Kutahya
Balikesi

Amasya

Zonguldak
Carsamba

Karakose

Var
Afyon

BursaBandirma

Dalaman
Marmaris

Istambuł

Bodrum

Izmir

BEYSEHIR GOLUBUYUK MENDERES

TUZ GOLU

SAKARYA NEHRI

SEYHAN

EUPHRATES

CORUH

LAKE VAN

MORZE CZARNE

MORZE MARMARA

MORZE ŚRÓDZIEMNE

BOSFOR

Alanya
Side

Turcja
Znamy ją od dziecka
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T urcja to niesamowita mieszanka Orientu i kultury 
europejskiej. Miejsce, gdzie Zachód spotyka się ze 
Wschodem, tworząc nowoczesne państwo z bo-

gactwem tysięcy lat historii. 

Fascynuje od wieków 
Skąpane w słońcu piaszczyste plaże, szmaragdowe wody 
czterech mórz, bogaty wybór atrakcyjnych hoteli, zielo-
ne, pachnące gaje cytrusowe, niezliczone zabytki, aroma-
tyczne przyprawy, zapachy i smaki Orientu – to wszystko 
można zobaczyć w jednym miejscu – w Turcji. To kraj 
niezwykle barwny i  różnorodny, leżący na pograniczu 
Europy i Azji, zamieszkiwany przez 75 mln mieszkańców. 
Turcja ze stolicą w Ankarze leży w Azji Mniejszej pomię-
dzy trzema kontynentami: Europą, Azją i Afryką, co przez 
wieki sprzyjało handlowi i rozwojowi tych ziem. Jej poło-
żenie i  bogactwo zabytków sprawia, że niezmiennie fa-
scynuje turystów.

Wakacyjne eldorado
Tureckie kurorty zachwycają różnorodnością: pełne zaba-
wy noce w Alanyi, dziewicza przyroda w Belek, zabytki 
w  Side, wspaniałe warunki do żeglowania w  Bodrum, 
romantyczne uliczki starego miasta w Antalyi, wspaniałe 
góry Taurus wokół Kemer.
Turcja to także raj dla miłośników zabytków, zapierające 
dech w piersiach cuda natury, wspaniała, pełna niezwykłych 

zapachów orientalna kuchnia, 
kolorowe bazary, tętniące 
dyskoteki i  niezwykle 
gościnni ludzie.

Oko proroka – symbol szczęścia,

typowa pamiątka z Turcji

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

średnia temp.  
powietrza w dzień 14° 15° 18° 21° 25° 30° 33° 33° 31° 26° 21° 20°

średnia temp.  
powietrza w nocy 8° 8° 8° 11° 14° 19° 22° 22° 19° 14° 11° 7°

średnia  
temp. wody 16° 16° 16° 17° 20° 23° 25° 25° 26° 23° 20° 18°

liczba godzin  
słonecznych 5 5 7 8 10 12 12 12 10 8 7 5

W TURCJI WŁAŚNIE...

✔ ...Juliusz Cezar wypowiedział sławne: „Veni, 
Vidi, Vici” (przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem), 
kiedy pokonał ogromne królestwo Pontus, leżące 
w Turcji w regionie Morza Czarnego

✔ …odbył się pierwszy światowy konkurs pięk-
ności, który stał się przyczyną wojny trojańskiej. 
Działo się to na górze Ida. Sędzią był Parys.

✔ ...urodził się Ezop, znany autor bajek i przypo-
wieści,

✔ ...znajdowały się dwa z siedmiu cudów świata: 
Mauzoleum w Halikarnasie i świątynia Artemidy

✔ …miała miejsce wojna trojańska. W centrum 
miasta Çanakkale, w miejscu dawnej Troi, można 
podziwiać konia trojańskiego z filmu „Troja” z Bra-
dem Pittem.

✔ … urodził się słynny matematyk Tales z Miletu–
nieopodal dzisiejszego Bodrum.
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Pamiątek czar
O cudownych wakacjach 
w Turcji przypomną Wam:

 ● Oko Proroka – Turcy wie-
rzą, że ten szklany amulet 
chroni przed złym i  zazdrosnym 
spojrzeniem.

 ● Przyprawy – pieprz, mielona papryka, sumak, kmin 
rzymski, mielone ziele angielskie, szafran. Najlepiej kupo-
wać je na wagę na bazarze lub w sklepie z przyprawami.

 ● Słodycze – chałwa, lokum, orzechy w miodzie; są bar-
dzo słodkie, typowo tureckie.

Dla miłośników sztuki
Turcja to prawdziwy raj dla miłośników historii, a zwłasz-
cza starożytności. Wiele antycznych miast znanych nam 
z  historii i  literatury leży właśnie na terytorium dzisiej-

szej Turcji. Takie miasta to na przykład Troja znana 
z wojny opisanej w „Iliadzie” Homera czy Milet, 

skąd pochodziło wielu filozofów i matematy-
ków, m.in. Tales. Kolejne ciekawe miasto to 
Efez – znane stanowisko archeologiczne wpi-

sane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Nauczał tu święty Paweł, a  ostatnie lata życia 

spędził Jan Ewangelista i  matka Jezusa, 
Maria. Myra – obecnie Demre, to miasto, 

w  którym w  IV wieku biskupem 
był Mikołaj, uznany później za 
świętego, a  dziś wykorzystywa-
ny przez kulturę masową jako 

gwiazdkowy bohater.

Kultura picia herbaty 
Herbata to w  Turcji napój narodowy. Turcy nie 
wyobrażają sobie spotkania bez herbaty. 
Wszyscy popijają ją w  domu i  w  pracy. 
Parzy się ją długo w  dwóch imbrykach, 
według dość  skomplikowanej receptu-
ry, a  podaje gorącą w  szklaneczkach 
w  kształcie tulipanów. Przygotowy-
wanie, podawanie i  picie aromatycznej 
herbaty jest w Turcji bardzo celebrowane.

Niezwykle fascynujący Stambuł

INTRYGUJĄCA METROPOLIA

✔ Stambuł – miasto położone na dwóch konty-
nentach, leży po dwóch stronach cieśniny Bosfor. 
Sam Leonardo da Vinci zaprojektował most nad tą 
cieśniną, który łączyłby Europę z Azją. Most według 
projektu Leonarda da Vinci nigdy nie powstał, ale 
obecnie nad cieśniną przechodzą dwa mosty i wiele 
osób przemieszcza się codziennie między dwoma 
kontynentami.

✔ Kiedyś kamień tysiącletni na placu Sultanahmet 
w Stambule był zerowym punktem południkowym 
świata.

✔ W Stambule znajduje się historyczny budynek 
stacji kolejowej Sirkeci, gdzie ostatnią stację miał 
słynny Orient Express kursujący pomiędzy Pary-
żem a Stambułem w latach 1883–1977 roku.
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TURCJA PALCE LIZAĆ

Oto tureckie dania, których smak was oczaruje:
 ● Çorba – zupa podawana tu nie tylko na obiad, ale rów-

nież na śniadanie i kolację.
 ● Gözleme – cienkie ciasto faszerowane różnymi nadzie-

niami.
 ● Pilaw – czyli ryż z dodatkami.
 ● Chałwa – tu wyjątkowo pyszna i w wielu odmianach.
 ● Baklawa – warstwy ciasta poprzekładane siekanymi 

orzechami i nasączone miodem lub słodkim syropem 
(podaje się ją pokrojoną w nieduże kawałki).

 ● Lokum (zwane też rachatłukum) – wyjątko-
wo słodkie galaretki.

 ● Pismanyie – kształtem przypomina watę 
cukrową, ale jej głównym składnikiem 
jest mąka pszenna.

Uwaga – tureckich słodyczy nie da się 
zjeść w dużych ilościach! :-)

Orientalne SPA 
Hamam to turecka łaźnia, 

bardzo mocno zakorzeniona 
w  tutejszej kulturze. Dziś spełnia 

przede wszystkim rolę punktu spo-
tkań towarzyskich i biznesowych oraz 

miejsca relaksu. Osoba przyzwyczajona 
do korzystania z fińskiej sauny może się poczuć 

zdziwiona, bo powietrze jest tu gorące, ale wilgotne, 
a w łaźni przebywa się nawet kilka godzin. Od czasu do 
czasu polewa się ciało chłodniejszą wodą. Korzystanie 
z  takiej łaźni wspaniale wpływa na skórę: nawilża, od-
mładza, ujędrnia, a także skutecznie relaksuje. Rozgrzana 
w tureckiej łaźni skóra dobrze chłonie odżywcze składniki 
kosmetyków.

DOBRZE WIEDZIEĆ

✔  Czas: + 1 godz. w stosunku do czasu polskiego

✔  Wiza: obywatele polscy muszą mieć wizę turec-
ką. Paszport powinien być ważny co najmniej 6 
miesięcy od daty przylotu.

✔  Przelot z Polski: ok. 3 godz.

✔  Język: turecki, ale w miejscach turystycznych 
„obowiązuje” angielski

✔  Waluta: lokalną walutą są liry 
tureckie. Warto zabrać ze sobą 

dolary lub euro, ponieważ 
powszechnie można płacić 

w tych walutach

✔  Religia: oficjalnie 
Turcja jest państwem 
świeckim, ale 99% Tur-
ków wyznaje islam.

PRZYDATNE SŁÓWKA

Evet (czyt. ewet) – Tak
Hayir (czyt. hajir) – Nie
Tesekkürler (czyt. teszekurler) – Dziękuję!
Iyi günler! (czyt. iji gunler) – Dzień dobry!
Iyi aksamlar! (czyt. iji akszamlar) – Dobry wieczór!
Merhaba! – Cześć!
Affedersiniz (czyt. affedersiniz) – Przepraszam; 
proszę mi wybaczyć.
…nerede? (czyt. nerde) – Gdzie jest...
Bu kaç para? (czyt. bu kacz para) – Ile to kosztuje?

Turkusowe morze, imponujące góry i urocze zatoki

Tureckie smakołyki

KAT_TURCJA 2017 philo2.indd   41 24/11/2016   11:46



4242

TURYSTÓW PRZYCIĄGA
PIĘKNA POGODA,
NIESAMOWITY ODCIEŃ WODY 
I SZEROKIE PLAŻE,
MALOWNICZO POŁOŻONE 
U STÓP GÓR TAURUS.

Riwiera Turecka
Wakacyjny raj
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R iwiera Turecka – to wakacje w najlepszym wydaniu 
- każdy kurort ma swój urok.
Pięknie położony Kemer nad krystalicznie czystym 

morzem pośród majestatycznych gór kusi bliskością na-
tury, tworząc niezliczone zatoczki, skrywające piękne, ka-
mieniste plaże. 
Stolicą regionu Antalya zachwycali się już antyczni auto-
rzy i czynią to niezmiennie nowożytni podróżnicy. W sa-
mych superlatywach wyrażał się o  niej również Ojciec 
Turków, czyli pierwszy prezydent Republiki Tureckiej, Mu-
stafa Kemal Atatürk. 
Położony na wschód od Antalyi Belek słynie z wyso-
kiej klasy hoteli oraz z  pól golfowych. W  okolicy 
znajduje się także siedem źródeł, dostarczających 
wodę do ośrodków spa, działających w mieście.
Side to nie tylko popularny kurort, ale rów-
nież wspaniale zachowane antyczne miasto. 
O bogatej historii świadczą pozostałości im-

ponujących budowli. W  Side znaj-
duje się jeden z największych amfite-
atrów, agora z  kolumnami, muzeum 
starożytności, zbudowane na miejscu 
dawnej rzymskiej łaźni oraz bizantyjska 
bazylika. Wędrując po Side, można natrafić 
na ruiny biblioteki z II wieku n.e., bazyliki z okre-
su bizantyjskiego, świątyni Dionizosa oraz nekropolii. 
Malowniczo położona Alanya ze wspaniałą plażą i  przy-
jemnym klimatem to popularny kierunek wakacyjnych po-
dróży. Jej historia sięga 4000 lat p.n.e., a prawdziwy roz-

kwit miasto przeżywało w okresie średniowiecza. 
Górująca nad miastem twierdza obronna 

z  Czerwoną Wieżą i  murami obronnymi jest 
niewątpliwie największą atrakcją tego miasta.

Bliskie spotkania z historią
Na Riwierze Tureckiej odkryjemy antycz-
ne miasta, chociażby Aspendos, w  którym 

znajduje się najlepiej na świecie zachowany 
teatr z czasów rzymskich. To właśnie stąd naj-

łatwiej jest dotrzeć do Kapadocji, krainy słynącej 
z  niesamowitych formacji skalnych, tajemniczych 

podziemnych miast i wykutych w skale kościołów z cza-
sów bizantyjskich. Wiele osób z pewnością zachwyci się 
również Pamukkale, słynącym z  białych tarasów utwo-
rzonych przez stygnącą, bogatą w wapń wodę, która wy-
pływa z położonego na wzgórzu źródełka.

Podniebienie w siódmym niebie
Warto podelektować się smakami autentycznej kuchni 
tureckiej to prawdziwa rozkosz dla podniebienia. Ryby 
z  porannego połowu, świeże warzywa i  zioła, kurczak 
i  jagnięcina z  rusztu, pyszny kremowy jogurt. A do tego 
oczywiście obowiązkowy w tradycyjnym tureckim menu 
deser – najczęściej jest to baklawa, czyli ociekające mio-
dem ciasto filo oraz oryginalna chałwa. 

Owocowe barwy lata 
Żyzne ziemie i  ciepły klimat stwarzają idealne warunki 
pod uprawę owoców cytrusowych, winogron, bananów, 
melonów, arbuzów i fig.
Zachodnia część wybrzeża to szlak jabłoniowy, pomarań-
czowy i …pomidorowy. Wschodnia część wybrzeża to je-
dyny turecki region, w którym rosną owoce egzotyczne, 
takie jak mango, gujawa, papaja, kiwi czy awokado.

Imponujące starożytne budowle

Ponad 

300 
słonecznych dni  

w roku
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KUSI UROKLIWYM POŁOŻENIEM, 
NIESPOTYKANYM BŁĘKITEM WODY, 

CUDOWNYMI PLAŻAMI, SOCZYSTĄ ZIELENIĄ ,
PACHNĄCYMI GAJAMI OLIWNYMI 

I KAMERALNYMI HOTELAMI.

Turcja Egejska
Turkusowe wybrzeże
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Boskie zachody słońca 
i tańczące delfiny
Wakacyjne wspomnienia turystów 
mienią się odcieniami intensywnego 
błękitu morza oraz niezwykle inten-
sywnej zieleni lasów piniowych i gajów  
oliwnych.
Ogromnym atutem regionu jest wspaniały, 
ciepły klimat z łagodnymi podmuchami wiatru za-
pewniającymi orzeźwienie nawet w upalne dni.
Niezapomniane wrażenia zapewniają spektakularne za-
chody słońca, oświetlającego majaczące na horyzoncie 
wyspy greckie. Szczęśliwcy na wiele lat zapamiętają wi-
dok tańczących na falach delfinów, towarzyszących pro-
mom i łodziom rybackim.

Fascynujące kurorty
Każda z miejscowości wypoczynkowych położonych na 
wybrzeżu Morza Egejskiego jest niepowtarzalna.
Fethiye to spokojna miejscowość wypoczynkowa. Wspa-
niałe położenie miasteczka, tuż przy dostojnych górach 
Taurus, czyni z niej rewelacyjne miejsce zarówno na wy-
poczynek, jak i  aktywne zwiedzanie okolic. Nieopodal 
znajduje się porzucona przez Greków osada Kayaköy, 
zwana miastem duchów, liczne ruiny miast licyjskich oraz 
malowniczy głęboki wąwóz Saklikent.
Marmaris było niegdyś spokojną i nieco senną wioską ry-
backą. Obecnie zmieniło się w niezwykle popularny kurort 
z nowoczesnym portem jachtowym. Na szczęście miasto 
zachowało sporo ze swojego dawnego uroku. Marmaris 
położone jest w otoczeniu lasów sosnowych i słynie z lokal-
nych miodów, które mogą być smaczną pamiątką z wakacji.
Bodrum to kurort, w którym wypoczywają najsławniejsze 
gwiazdy tureckiej estrady oraz bogacze ze wszystkich kra-
jów świata. Ale to także najbardziej przypominająca Gre-
cję turecka miejscowość wypoczynkowa. Malownicze 
białe domki na wzgórzach nadają prawdziwie idylliczny 

Efez wspaniale zachowane starożytne miasto. 

charakter. W sezonie wakacyjnym 
miasto nigdy nie zasypia. Można 
się tu bawić do białego rana.
Kuşadası ma reputację głośnego 

i  nowoczesnego kurortu, tymcza-
sem posiada ono również bogatą 

historię, fascynujące stanowiska arche-
ologiczne, zabytkowe akwedukty i  me-

czety, puste plaże oraz tradycyjne restaura-
cje, w których podawane są niedrogie przysmaki 

kuchni tureckiej. W pobliżu Kusadasi koniecznie trzeba 
odwiedzić słynne antyczne miasto Efez. Warto również 
spróbować wytwarzanych lokalnie win owocowych.

Ślady przeszłości 
Liczne ruiny starożytnych miast to pa-
miątką po dawnych czasach. W regio-
nie egejskim znaleźć można wiele śla-
dów z okresu wczesnego chrześcijaństwa, 
kiedy święty Jan spisywał w Efezie Apokalipsę, 
a towarzyszyć mu miała Maria, matka Jezu-
sa. W  okolicy miasteczka Selçuk moż-
na nawet odwiedzić dom, w  którym 
ponoć spędziła ostatnie lata swojego 
życia – obecnie miejsce to, znane jako Mery-
emana, jest celem licznych pielgrzymek.
Mieszkańcy regionu egejskiego trudnią się wyrobem win 
owocowych oraz kosmetyków na bazie oliwy. Jednocze-
śnie interesują się najnowszymi trendami kulturalnymi.
Na miłośników słońca i morskich kąpieli w  Turcji Egej-
skiej czekają przepiękne plaże, zarówno piaszczyste, jak 
i  kamieniste. Antyczne miasta i  sanktuaria zachęcają do 
zadumy wśród pamiątek z odległej przeszłości, a nowo-
czesna metropolia miasta Izmir proponuje szeroką ofertę 
wydarzeń kulturalnych oraz rozrywkowych. W niewielkiej 
odległości od brzegu widać zarysy wielu wysp, należą-
cych obecnie do Grecji. Dzięki ich bliskości bardzo łatwo 
jest połączyć wypoczynek w Turcji z wycieczką do Grecji.
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WYCIECZKI FAKULTATYWNE
TURCJA

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

Efez 
Z wizytą w antycznym miejscu
Efez jest jednym z najlepiej zachowanych miast antycz-
nych. Miasto wzniesione na cześć bogini Artemidy, której 
ogromna świątynia uchodziła za jeden z siedmiu cudów 
starożytnego świata. Możemy tu podziwiać ruiny starożyt-
nego amfiteatru, gimnazjum, agory, świętej drogi, biblio-
teki Celsusa, licznych świątyń i łaźni. W pobliskiej miejsco-
wości Selçuk znajduje się bizantyjska cytadela, meczet Işa 
Bey’a z XIV w. oraz bazylika św. Jana pochodząca z VI w., 
która prawdopodobnie wzniesiona została na grobie apo-
stoła. Podczas wycieczki odwiedzicie Państwo również 
Dom Maryi Dziewicy - Meryemana, w którym według le-
gendy spędziła ostatnie 11 lat swego życia.

Saklikent / Tlos 
Saklikent to głęboki wąwóz utworzony przez wartką rze-
kę. W czasie przeprawy przez wąwóz, ponad rwącą rze-
ką, można podziwiać strzeliste ściany skalne, wodospady 
i tryskające źródła. Doradzamy zabranie nieprzemakalne-
go, sportowego obuwia. Następnym punktem programu 
jest zwiedzanie miasta starożytnej Likii – Tlos, znane jest 
jako miejsce pochodzenia mitologicznego, skrzydlatego 
konia Pegaza. Do dziś zachowały się tu ruiny stadionu, 
amfiteatru, akropolu oraz wykutych w skale grobowców 
likijskich. To wycieczka łącząca aktywny wypoczynek 
z poznawaniem historii.

Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji. 
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Pamukkale
Kraina Naturalnej Bieli
Tureckie przysłowie głosi, że kto nie widział Pamukka-
le ten nie widział Turcji. Wypływająca ze wzgórza ciepła 
woda, bogata w związki wapnia i dwutlenku węgla utwo-
rzyła przez wieki wspaniałe, białe tarasy, a na nich oczka 
wodne. Dzięki niezwykłej scenerii i  leczniczym właści-
wościom wód „Bawełniana Twierdza” zyskała sławę już 
ponad 2000 lat temu. Podczas wycieczki zwiedzą Pań-
stwo ruiny starożytnego miasta Hierapolis z amfiteatrem 
oraz wapienne tarasy wpisane na listę UNESCO. W czasie 
wolnym będzie również okazja zażyć kąpieli w słynnych 
basenach Kleopatry. W  programie zaplanowano także 
zwiedzanie fabryki włókienniczej i winiarnię.

Dalyan /Kaunos
Dalyan to nazwa wioski, niedaleko której natura wytwo-
rzyła siarkowe błota i  źródła gorącej wody o  właściwo-
ściach leczniczych. Płynąc rzeką Dalyan, która łączy je-
zioro Köyceğiz z Morzem Śródziemnym, docieramy do 
przepięknej, piaszczystej plaży Iztuzu, przy której będą 
mieli Państwo okazję zatrzymać się na kąpiel i opalanie. 
Od maja do sierpnia żółwie morskie Caretta-Caretta – 
będące pod całkowitą ochroną – składają na plaży jaja. 
W czasie rejsu można podziwiać grobowce lilkijskie wyku-
te w skałach w IV w p.n.e. W położonym na wzgórzu mie-
ście można obejrzeć ruiny otoczonego murami akropolu, 
teatr starożytny dla 1500 widzów, ruiny świątyń, agory, 
łaźni rzymskiej oraz portu.

Rejs Na Wyspę Kleopatry 
Wyspa Kleopatry miała być miejscem spotkań egipskiej 
Królowej z  jej kochankiem, Markiem Antoniuszem. Bia-
ły piasek, z  którego znana jest wyspa, miał być sprowa-
dzony, na rozkaz Kleopatry, aż z Egiptu. Królowa chciała 
stworzyć tu swój własny raj. Według innej legendy, to 
Marek Antoniusz sprowadził piasek dla swojej ukochanej. 
Prawda jest równie niezwykła – piasek powstawał przez 
miliony lat z  kruszących się, wyrzuconych przez morze 
muszli. Obecnie ten niespotykany piasek jest pod ochro-
ną. Romantyczną atmosferę wyspy tworzą również ciche 
zatoczki, skaliste wybrzeże, tajemnicze jaskinie i  piękne 
widoki. Wyspa oferuje też możliwość zwiedzenia ruin an-
tycznego miasta oraz amfiteatru. W czasie rejsu przewi-
dziana jest tez przerwa na kąpiel w turkusowych wodach 
Morza Egejskiego.

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

Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji. 
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Rodos 
45 minut od Marmaris znajduje się grecka wyspa Rodos, 
ze stolicą w mieście o  tej samej nazwie. W porcie Man-
draki stał niegdyś jeden z siedmiu cudów świata - Kolos 
Rodyjski. Dzisiaj miasto łączy historię ze współczesnością. 

Priene - Milet – Didim 
Trzy znane z historii starożytnej miasta, położone pomię-
dzy wybrzeżem Morza Egejskiego, górami Taurus a zako-
lami słynnej rzeki Meander, stanowią dziś wielką atrakcję 
regionu.
Didim w starożytności liczyło się bardziej jako ośrodek reli-
gijny niż polityczny. Znajdująca się tu świątynia Apolla była 
największą grecką świątynią w  Anatolii. Potężny gmach 
otaczało 120 kolumn, a jego zewnętrzne ściany miały wy-
sokość 25 m. W świątyni mieściła się wyrocznia - najstar-
sze zapisane przepowiednie pochodzą z VI w. p.n.e.
Milet - najważniejsze miasto Ligii Jońskiej. Dzięki korzyst-
nemu położeniu i przedsiębiorczym mieszkańcom stał się 
nie tylko najbogatszym ośrodkiem handlu, ale rów-
nież centrum życia intelektualnego. W  IV w. 
p.n.e. Milet był ośrodkiem jońskiej szkoły 
filozoficznej. Podczas wycieczki będą 
mogli Państwo podziwiać ruiny mia-
sta z hellenistycznym teatrem dla 15 
tys. widzów, sanktuarium Apollina 
Delfiniosa, łaźnie Faustyny, nim-
feum i bouleuterion.
Priene – antyczny port grecki, któ-
rego plan oparty został na siatce 
ulic ułożonych równolegle i prosto-
padle, z  centrum na agorze leżącej 
w  samym środku. Najważniejszymi 
zabytkiem miasta jest świątynia Ateny, 
która przez ponad 200 lat była ideałem 
architektury jońskiej.

Aquarium w Antalyi 
Inspirująca wizyta w Aquarium w Antalyi, gdzie zobaczy-
cie setki różnych rodzajów morskich stworzeń w najdłuż-
szym na świecie tunelu. 

Discovery Park
Pierwszy i  największy turecki park tematyczny oferuje 
mnóstwo rozrywki zarówno dzieciom jak i dorosłym. Park 
podzielony jest na 7 jednostek, a jego niesamowita atmos-

fera sprawi, że przeżyjecie Państwo niezapomniany 
dzień. Przewidziano wizytę w Zoo, Dinoparku, 

Terrarium i Parku z Kreskówkami. W Parku 
będzie także okazja do zobaczenia modeli 

20 dinozaurów, a  także żywego lwa, ty-
grysa, krokodyla, afrykańskiego pingwina 
i surykatkę.

Delfinarium 
Podczas wizyty w  delfinarium podziwiać można popisy 
lwów morskich i występy delfinów. Ich zdolności wywie-
rają niezapomniane wrażenia oraz szczery podziw. Wizytę 
w delfinarium można połączyć z zabawą w aqualandzie.

Park Wodny
Wspaniały Aquafun dla dzieci!

To miejsce przygotowane z  myślą 
o dzieciach, wyposażone w specjalne ba-

seny ze zjeżdżalniami.
Na terenie parku znajduje się 9 basenów, 

w  których można zobaczyć wiele rodzajów ryb, 
takich jak: pokolce królewskie, heniochus diphreutes, 

pyszczaki hełmiaste, pyszczaki żółte, pielęgnice miodo-
we, cierniooczki długonose, żółtaczki indyjskie, naskal-
niki dickfelda, ustniczki cesarskie, motylowce, skrzypło-
cze, szczeliniowce leleupa, garbiki, idolki mauretańskie 
czy naso. Baseny położone są na różnej wysokości, od 
1–1,5m aż do basenów 4 do 6 metrowych. Na terenie par-
ku jest również basen z rekinami z możliwością pływania 
w  bezpiecznej klatce, a  także rzeka z  3 wodospadami, 
gdzie możecie pływać bez towarzystwa ryb. 

DLA CAŁEJ RODZINY

Kolej Linowa 
Wycieczka ta jest okazją by wjechać koleją linową na naj-
wyższy szczyt Thatali 2365 m n.p.m. aby zobaczyć wspa-
niałe widoki rejonu Kemer. 

Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji. 
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Quad safari 
Wycieczka dla osób lubiących ryzykowne i  egzotyczne 
przygody, wspaniała okazja do zobaczenia zupełnie in-
nego oblicza Turcji. Jeep safari odbywa się w  górach 
Taurus na wysokości dochodzącej niekiedy do 1300 m 
n.p.m. Cała trasa ma długość 100–150 km zwykle w gru-
pach od 5 do 10 jeepów, każdy z 4 osobami. Po drodze 
przewidziany jest postój w wiosce, gdzie można poznać 
codzienne życie jej mieszkańców. 

Rafting 
Połączenie wspaniałej zabawy i piękna natury!
Spływ odbywa się w łodziach 8-10 osobowych i jest oka-
zją do prawdziwej frajdy i podziwiania piękna natury Ka-
nionu Koprulu. Istnieje możliwość bezpłatnego skorzy-
stania z kajaku dla dwóch osób.

Rafting Region Marmaris 
Piękne krajobrazy i wodne szaleństwo 
w jednym
Spływ odbywa się 8–10 osobowymi pontonami. W cza-
sie ekscytującego spływu rzeką Dalaman Cayi, można 
cieszyć się wodą, pięknem natury oraz poczuć przypływ 
adrenaliny.

Łaźnia turecka – wizyta w SPA
Po wyjściu z hamamu poczujecie się jak nowo narodze-
ni! Charakterystyczną cechą łaźni tureckiej jest wysoka 
temperatura. W  środku ozdobionej marmurem sali znaj-
duje się marmurowy podgrzewany od środka podest, na 
którym wykonywane są masaże. Na ścianach znajdują 
się kurki z  zimną i  ciepłą wodą do polewania ciała oraz 
marmurowa podgrzewana ława do siedzenia. Dodatkową 
atrakcją tej wycieczki jest możliwość skorzystania z masa-
żu w  pianie, wykonywanego przez profesjonalnych ma-
sażystów. Obok głównej sali znajduje się sauna, a  także 
basen i jacuzzi.

Piknik z łowieniem ryb 
Turcja to raj dla wędkarzy. Zawdzięcza to wyjątkowo hoj-
nej naturze, czystej wodzie i obfitości różnorodnych ryb. 
Może właśnie tutaj uda się Państwu schwytać największą 
rybę w życiu! Nie warto tracić takiej szansy!

RELAX

AKTYWNIE

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

Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji. 
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MALOWNICZO POŁOŻONY KURORT U PODNÓŻA
SKALISTEGO PÓŁWYSPU. KUSI UWODZICIELSKIMI PLAŻAMI, 

DOSKONAŁĄ INFRASTRUKTURĄ TURYSTYCZNĄ I IMPONUJĄCYMI
ZABYTKAMI. OD LAT CENTRUM LETNIEGO WYPOCZYNKU.

Alanya
Wakacje pełne atrakcji

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
✔✔ Czerwona Wieża
✔✔ delfinarium i aquapark
✔✔ jaskinia Damlatas
✔✔ najpiękniejsze plaże, gorące słońce i ciepłe morze
✔✔ stocznia Tersane
✔✔ Dom Atatürka
✔✔ antyczne miasto Seydra
✔✔ deptak z mnóstwem dyskotek
✔✔ ciekawe położenie między morzem a górami Taurus
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A lanya od strony lądu otoczona pięknymi górami 
Taurus, a wzdłuż wybrzeża ciągną się plaże. Naj-
bardziej znana i według wielu osób najpiękniejsza 

jest plaża Kleopatry. 
Historia miasta jest długa, sięga 4000 lat p.n.e., a jego an-
tyczna nazwa brzmiała Corasesium.
Górująca nad miastem twierdza z  XIII wieku z  murami 
obronnymi to największa tutejsza atrakcja. W ich obrębie 
znajduje się również stojąca w porcie Czerwona Wieża, 
która jest symbolem miasta.

Bajeczna Plaża Kleopatry 
To jedna z  najpiękniejszych i  najpopularniejszych turec-
kich plaż. Położona jest w zachodniej części historyczne-
go półwyspu Alanya i ma około 5 km długości. Według 
legend to właśnie w tym miejscu królowa Kleopatra spo-
tykała się z Markiem Antoniuszem. Tutaj również wypo-
czywała i zażywała kąpieli.
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LISTA HOTELI – ALANYA

52 EFTALIA ISLAND X X X X

54 EFTALIA AQUA 5 X X X 2-15 2-15

55 EFTALIA VILLAGE 5 X X X 2-15 2-15

56 EFTALIA MARIN 5 X X X 2-15 2-15

57 EFTALIA SPLASH 5 X X X 2-15 2-15

58 KATYA 5 X X X 2-13

59 UTOPIA WORLD DELUXE 5 X X X 2-14

60 
QUATTRO BEACH SPA & 
RESORT

5 X X X X 2-12

61 MUKARNAS SPA 5 X X X X 2-13

62 KIRMAN ARYCANDA DELUXE 5 X X X X

63 KIRMAN CLUB SIDERA 5 X X X X

64 SEALIFE BUKET 5 X X X X 2-13
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LISTA HOTELI – ALANYA

65 THE LUMOS DELUXE RESORT 5 X X X X 2-13

66 LITORE RESORT 5 X X X 2-15

67 XAFIRA DELUXE 5 X X X 2-13

68 AZURA DELUXE 5 X X X X 2-13

69 HOLIDAY PARK 5 X X X X 2-12 2-12

70 HOLIDAY GARDEN 5 X X X X 2-12 2-12

71 JUSTINIANO PARK CONTI 5 X X X X 2-13 2-13

72 JUSTINIANO DELUXE 5 X X X X 2-13 2-13

73 INCEKUM WEST 4 X X X 2-12

74 KRIZANTEM 4 X X X 2-13

75 BLUE WAVE 4 X X X 2-14 2-14

Konakli

Mahmutlar

Avsallar

Okurcalar

Mukarnas Spa

●● Azura Deluxe

Xafira Deluxe

●● Incekum West

Quattro Beach Spa & Resort

ALANYA CASTLE

●● Krizantem
●● Katya

The Lumos Deluxe Resort
Utopia World Deluxe

Litore Resort
Sealife Buket
Kirman Arycanda Deluxe
Justiniano Deluxe

Eftalia Island
Eftalia Village
Eftalia Aqua
Eftalia Marin
Eftalia Splash

●● Blue Wave

Holiday Garden
Holiday Park
Kirman Club Sidera
Justiniano Park Conti

Morze ŚródzieMne

Historyczne

atrakcje

Słynna plaża Kleopatry

Alanya

ALANYA
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PARK WODNY dla gości hoteli sieci 
hotelowej EFTALIA: Eftalia Aqua, 
Eftalia Marin, Eftalia Spash i Eftalia 
VIllage.
Data otwarcia: 2014 r.
Położenie: Turkler, 4 km od Konakli, 
5  km od Avsallar, 18 km od Alanyi, 
105 km od lotniska. 
Na terenie Parku wodnego znajdują 
się restauracje, cukiernia, 9 barów, 
8 basenów odkrytych (4 baseny ze 
zjeżdżalniami), aquapark (13 zjeż-
dżalni), Przejście do Eftalia Island 
tunelem. Pawilony Gazebo – wy-
magana rezerwacja. Strefa tylko dla 
dorosłych: wydzielona część plaży 
„Silence Beach”, Chill Out Bar (3 razy 
w tygodniu muzyka na żywo), Chill 
Out Restaurant. 
Bogaty program animacyjny dla 
dzieci i  dorosłych, polskojęzycz-
ny animator dla dzieci oraz szeroki 
wybór sportów wodnych na plaży dla 
osób aktywnych.

PLAŻA 
prywatna, piaszczysto–żwirowa. 
Parasole, leżaki, materace i ręcz-
niki plażowe. Beach Bar serwuje 
napoje bezalkoholowe i piwo.

WYŻYWIENIE
5 restauracji à la carte, Chill Out 
Restaurant – tylko dla dorosłych, 
9 barów (m.in. bar przy basenie, 
przekąskami, disco bar) 
All Inclusive (10:00-00:00, napoje 
bezalkoholowe do 01:30)
Ultra All Inclusive (10:00-02:00) 
Formuły zawierają:

∞ późne śniadanie, przekąski, 
podwieczorek kolacja, późny 
posiłek (zupa i napoje  
bezalkoholowe),

∞ wybrane lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe.

∞ Bary Monkey Club i Patisserie 
serwują tylko napoje 
bezalkoholowe.

Restauracje à la carte: turecka, 
włoska, azjatycka, grill, rybna  
& steak. Wymagana rezerwacja. 

INTERNET
∞ bezpłatne Wi-Fi.

Z MYŚLĄ O DZIECIACH 
∞ polskojęzyczny animator dla 

dzieci od 29.04. do 30.09.,
∞ zajęcia w mini klubie Monkey 

Land dla dzieci w wieku 4-12 lat 
m.in.: zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, teatrzyk, zawody 
sportowe,

∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą 
przebywać na terenie mini klubu 
tylko pod opieką rodzica/
opiekuna,

∞ Monkey Club Bar, 
∞ duży plac zabaw: zjeżdżalnie, 

huśtawki,
∞ brodziki, zjeżdżalnie wodne, 

aquapark, 
∞ mini disco, animacje.

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ aquapark z 13 zjeżdżalniami,
∞ centrum SPA i talassoterapii, 

masaż, sauna, łaźnia turecka, 
∞ szeroki wybór sportów na plaży,
∞ pawilony Bali i Gazebo,

∞ strefa tylko dla 
dorosłych,

∞ animacje, 
dyskoteka.

Park Wodny Eftalia Island z  konceptem Wezyr Family 
to bardzo dobry wybór na rodzinne wakacje. Bogaty 
program rozrywkowy, polskie animacje, baseny, aqu-
aparki z licznymi zjeżdżalniami oraz szeroki wybór spor-
tów wodnych na plaży nie pozwoli nudzić się nikomu.  
Monkey Club z brodzikiem i placem zabaw na plaży po-
zwala najmłodszym na beztroską całodzienną  zabawę. 

TURCJA
ALANYA  Park Wodny Eftalia Island Park Wodny Eftalia Island
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TURCJA
ALANYA Park Wodny Eftalia Island Park Wodny Eftalia Island

W PARKU WODNYM

EFTALIA ISLANDW PARKU WODNYM

EFTALIA ISLAND

ANIMACJEANIMACJE
POLSKIEPOLSKIE
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TURCJA
ALANYA

ALL INCLUSIVE✓
PLAŻA✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

LEAD. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ex-
cepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt

HOTEL
Kategoria lokalna: 4* 
Data otwarcia: 2011 r.
Położenie: Turkler, 4 km od Konakli, 
5 km od Avsallar, 18 km od Alanyi, 
100 km od lotniska. Hotel usytu-
owany na powierzchni 38 500 m2.
Na terenie hotelu znajdują się 3 re-
stauracje, 7 barów, sala konferencyj-
na, pralnia, 2 baseny odkryte, basen 
kryty, aquapark (11 zjeżdżalni).
Wstęp do Parku Wodnego EFTALIA 
ISLAND z polskimi animacjami.

PLAŻA
Goście mogą korzystać z plaży w 
parku wodnym Eftalia Island. 200 m 
od hotelu, prywatna, piaszczysto-
-żwirowa, 950 m długości. Parasole, 
leżaki, materace, ręczniki. Przejście 
do plaży przez ulicę lub tunelem. 
Plaża posiada certyfikat Błękitnej 
Flagi.

POKOJE
Zlokalizowane są w  2 pięciopię-
trowych budynkach i 5 trzypiętro-
wych bungalowach. Wyposażone 

są w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy 
i herbaty, łazienkę (WC, wanna, su-
szarka), telefon, TV, balkon. 
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max. 4 os.
∞ pokoje ekonomiczne dla max. 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracje 

à la carte, 7 barów
Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera:
∞ późne śniadanie, śniadanie, obiad, 

kolacja, późny posiłek 
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe

∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ włoska, turecka 

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki odkryte, 1 kryty
∞ 3 zjeżdżalnie wodne
∞ plac zabaw
∞ animacje i mini klub dostępne 

w parku wodnym Eftalia Island
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą 

przebywać na terenie mini klubu 
tylko pod opieką rodzica/opiekuna

∞ możliwość wypożyczenia wózka

∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci 

w restauracji

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowym, bilard
∞ rzutki, szachy
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka 

plażowa 
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA, 

masaż, jacuzzi
∞ kort tenisowy
∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. i 2. dziecko do 15 lat

Eftalia Village 

PRZYKŁADOWY POKÓJ

TURCJA
ALANYA Eftalia Aqua 

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Należący do znanej i cenionej przez turystów sieci hotelowej Eftalia, pięciogwiazdkowy hotel położony niedaleko 
piaszczysto-żwirowej plaży. Na Gości czeka tu wiele atrakcji – aquapark, centrum SPA i bogaty wachlarz zajęć 
sportowo-rekreacyjnych. Największą z atrakcji jest niewątpliwie pobliski Park Wodny Eftalia Island z kilkunastoma 
zjeżdżalniami i polskimi animacjami dla dzieci. Eftalia Aqua to gwarancja udanych wakacji rodzinnych w komfor-
towych warunkach.

ALL INCLUSIVE✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

Goście sieci hotelowej EFTALIA mogą korzystać z Parku Wodnego EFTALIA ISLAND

W PARKU WODNYM

EFTALIA ISLANDW PARKU WODNYM

EFTALIA ISLAND

ANIMACJEANIMACJE
POLSKIEPOLSKIE
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV 
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony 
w 2010 r.
Położenie: Turkler, 4 km od Konakli, 
5 km od Avsallar, 18 km od Alanyi, 
105 km od lotniska. Hotel usytu-
owany na powierzchni 38 000 m2.
Na terenie znajduje się 5 restau-
racji, 5 barów, 6 sal konferencyj-
nych, pralnia, 3 baseny odkryte, 
7 zjeżdżalni wodnych w aquaparku. 
Urozmaicony program animacyjny 
dla dzieci i dorosłych oraz szeroki 
wybór zajęć rekreacyjno-sporto-
wych dla osób aktywnych.
Wstęp do Parku Wodnego EFTALIA 
ISLAND z polskimi animacjami.

PLAŻA
Goście mogą korzystać z plaży w 
parku wodnym Eftalia Island. 50 m 
od hotelu, prywatna z certyfikatem 
Błękitnej Flagi, piaszczysto-żwiro-
wa, 950 m długości. Parasole, ma-
terace, leżaki, ręczniki. Pawilony. 
Przejście do plaży przez ulicę lub 
kładką.

POKOJE
Zlokalizowane są w kilkunastu trzy-
piętrowych budynkach. Wyposażone 
są w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, łazienkę (WC, wanna, su-
szarka), telefon, TV, balkon. 
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max. 4 os.
∞ pokoje large dla max. 4 os.
∞ pokoje rodzinne dla max. 6 os.
∞ pokoje ekonomiczne dla max. 3 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 4 restauracje 

à la carte, 5 barów
All Inclusive (10:00-23:00) 
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe
∞ pakiety urodzinowe 
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ turecka, włoska, grill, orientalna

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i mini klub dostępne 

w parku wodnym Eftalia Island
∞ 2 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne
∞ możliwość wypożyczenia wózka 
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci 

w restauracji
∞ 2 place zabaw

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, koszykówka, siatkówka 

plażowa, mini golf, mini boisko do 
piłki nożnej, aerobik 

∞ sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ szachy
∞ bilard 
∞ kort tenisowy
∞ lekcje tenisa 
∞ animacje
∞ dyskoteka

∞ salon piękności, centrum SPA, 
jacuzzi, masaż 

∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. i 2. dziecko do 15 lat

ALL INCLUSIVE✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
ALANYAEftalia Village 

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Eftalia Aqua 
Hotel Eftalia Village to kompleks kameralnych budynków położonych w pięknym ogrodzie z tropikalną 
roślinnością. Obiekt szczególnie polecany dla rodzin z dziećmi, które znajdą mnóstwo atrakcji w położo-
nym nieopodal Parku Wodnym Eftalia Island. Po dniu pełnym wrażeń i emocji w aquaparku można oddać 
się przyjemności błogiego odpoczynku w cieniu palmowych liści. Przewidziano również strefę wyłącznie 
dla dorosłych z muzyką na żywo oraz licznymi barami i restauracjami.

Goście sieci hotelowej EFTALIA mogą korzystać z Parku Wodnego EFTALIA ISLAND

W PARKU WODNYM

EFTALIA ISLANDW PARKU WODNYM

EFTALIA ISLAND

ANIMACJEANIMACJE
POLSKIEPOLSKIE

POKOJE

6-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

6-osobowych

dla 
rodzin
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Eftalia Splash Eftalia Marin 

PRZYKŁADOWY POKÓJ

TURCJA
ALANYA

EFTALIA MARIN to niedawno wybudowany kompleks hotelowy, usytuowany nieopodal wodnego parku rozrywki 
Eftalia Island. Tu nikt nie będzie się nudzić, amatorzy wodnych szaleństw znajdą przestronny aquapark, ze zjeżdżal-
niami, zwolennicy relaksu odnajdą chwile spokoju w centrum SPA, rodzice zrelaksują się w strefie dla dorosłych 
z barami, restauracjami i muzyką na żywo, a dzieci pobawią się mini klubie pod opieką polskiego animatora.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2014 r.
Położenie: Turkler, 4 km od Konakli, 
5 km od Avsallar, 18 km od Alanyi, 
110 km od lotniska. Hotel usytuowa-
ny na powierzchni 40 000 m2.
Na terenie znajdują się 2 restauracje, 
4 bary, pralnia, sala konferencyjna, 
basen odkryty. Urozmaicony program 
animacyjny dla dzieci i dorosłych oraz 
szeroki wybór zajęć rekreacyjno-
-sportowych dla osób aktywnych.
Wstęp do Parku Wodnego EFTALIA 
ISLAND z polskimi animacjami.

PLAŻA
Goście mogą korzystać z plaży w 
parku wodnym Eftalia Island. 120 m 
od hotelu, prywatna, piaszczysto-
-żwirowa, 950 m długości. Przejście 
do plaży przez ulicę lub tunelem. 
Plaża posiada certyfikat Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, materace, 
ręczniki plażowe pawilony. 

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 pięciopiętro-
wych budynkach. Wyposażone są 
w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy 
i herbaty, łazienkę (WC, suszarka, 
prysznic), telefon, TV, balkon. 
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max. 2 os.
∞ pokoje rodzinne dla max. 6 os.
∞ pokoje swim up dla max. 6 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja 

à la carte, ciastkarnia, 4 bary
Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja, późny posiłek 

∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe
∞ pakiety urodzinowe i dla 

nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ meksykańska 

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i mini klub dostępne 

w parku wodnym Eftalia Island
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą 

przebywać na terenie mini klubu 
tylko pod opieką rodzica/opiekuna

∞ 2 place zabaw
∞ 2 brodziki 
∞ możliwość wypożyczenia wózka 

dla dziecka 
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci 

w restauracji głównej

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ sauna 
∞ łaźnia turecka
∞ rzutki
∞ bilard
∞ Na plaży: tenis stołowy, 

koszykówka, siatkówka, siatkówka 
plażowa

∞ salon piękności
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ jacuzzi
∞ dyskoteka
∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. i 2. dziecko do 15 lat

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ALL INCLUSIVE✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

Goście sieci hotelowej EFTALIA mogą korzystać z Parku Wodnego EFTALIA ISLAND

W PARKU WODNYM

EFTALIA ISLANDW PARKU WODNYM

EFTALIA ISLAND

ANIMACJEANIMACJE
POLSKIEPOLSKIE

POKOJE

6-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

6-osobowych

dla 
rodzin
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Eftalia Splash Eftalia Marin 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2013 r.
Położenie: Turkler, 4 km od Konakli, 
5 km od Avsallar, 18 km od Alanyi, 
100 km od lotniska. Hotel usytu-
owany na powierzchni 18 000 m2.
Na terenie hotelu znajduje się 5 re-
stauracji, 3 bary, room service, 
centrum biznesowe, pralnia, sala 
konferencyjna, 2 baseny odkryte, 
basen kryty, aquapark (12 zjeżdżalni). 
Wstęp do Parku Wodnego EFTALIA 
ISLAND z polskimi animacjami.

PLAŻA
Goście mogą korzystać z plaży w 
parku wodnym Eftalia Island. 600 m 
od hotelu, prywatna, piaszczysto-
-żwirowa, 950 m długości. Parasole, 

leżaki, materace i ręczniki. Przejście 
do plaży przez ulicę lub tunelem. Do 
plaży kursuje bus hotelowy. Plaża 
posiada certyfikat Błękitnej Flagi.

POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopiętrowym 
budynku głównym. Wyposażone są 
w  klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy 
i herbaty, łazienkę (WC, wanna lub 
prysznic, suszarka), telefon, TV, balkon. 
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max. 4 os.
∞ pokoje rodzinne dla max. 6 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna 
∞ 4 restauracje à la carte 
∞ 3 bary

All Inclusive (10:00-23:30) 
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody 

serwowane w wybranych barach
∞ lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ włoska, turecka, azjatycka, grill

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ 4 zjeżdżalnie wodne
∞ plac zabaw
∞ animacje i mini klub dostępne 

w parku wodnym Eftalia Island
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą 

przebywać na terenie mini klubu 

tylko 
pod 
opieką 
rodzica/opiekuna

∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci 

w restauracji

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ rzutki, bilard, szachy
∞ tenis stołowy
∞ kort tenisowy
∞ koszykówka, siatkówka, mini 

boisko do piłki nożnej
∞ siatkówka plażowa
∞ salon piękności, centrum SPA, 

masaż, jacuzzi
∞ sporty wodne na plaży
∞ dyskoteka

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. i 2. dziecko do 15 lat

ALL INCLUSIVE✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
ALANYA

Obiekt należący do znanej sieci hotelowej Eftalia na  
Riwierze Tureckiej oferuje swoim gościom mnóstwo 
atrakcji takich jak kilkanaście zjeżdżalni w  aquaparku 
Eftalia Island, polskie animacje oraz szereg atrakcji spor-
towo-rekreacyjnych. Dzieci będą zachwycone urozma-
iconą ofertą mini klubu, dorośli natomiast zrelaksują się 
w centrum SPA. Wspaniały hotel dla rodzin z dziećmi.

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Goście sieci hotelowej EFTALIA mogą korzystać 
z Parku Wodnego EFTALIA ISLAND

W PARKU WODNYM

EFTALIA ISLANDW PARKU WODNYM

EFTALIA ISLAND

ANIMACJEANIMACJE
POLSKIEPOLSKIE
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Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

TURCJA
ALANYA Utopia World Deluxe 

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Kameralny hotel doskonale zlokalizowany w pobliżu głównego deptaku, sklepów i  restauracji. Niedaleko hote-
lu znajduje się bazar, który otwarty jest w wybrane dni tygodnia. Niewątpliwym atutem tego obiektu są również 
smaczne i urozmaicone posiłki oraz bogata infrastruktura. Dobra, przyjazna obsługa oraz sympatyczna atmosfera 
sprawią, że chwile tu spędzone będą niezapomniane.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 1995 r. Odnowiony 
w 2011 r.
Położenie: Obagol, 2,5 km od Alanyi, 
120 km od lotniska. Hotel usytuowa-
ny na powierzchni 8 600 m2.
Na terenie znajdują się: 3 restaura-
cje, 6 barów, room service, pralnia, 
2 sale konferencyjne, centrum bizne-
sowe, basen kryty, 3 baseny odkryte, 

2 zjeżdżalnie wodne. Program ani-
macyjny oraz rozbudowane zaple-
cze rekreacyjno-sportowe dla osób 
aktywnych.

PLAŻA
30 m od hotelu, prywatna, piasz-
czysto-żwirowa, 250 m długości. 
Parasole, leżaki i ręczniki, matera-
ce. Przejście do plaży przez ulicę lub 
tunelem. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w  3 sześcio – 
i  siedmiopiętrowych budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację indy-
widualną, sejf, minibar, zestaw do 
parzenia kawy i herbaty, telefon, TV, 
łazienkę (WC, prysznic, suszarka), 
balkon. 
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych dla 

max 4 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracje 

à la carte, 5 barów

All Inclusive (10:00-00:00) 
Formuła zawiera: 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja oraz późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe 

i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców 

i urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ turecka, meksykańska

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie 

dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ brodzik

∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji głównej

∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka

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

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 13 lat 

Katya 
ALL INCLUSIVE✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony 
w 2010 r.
Położenie: Kargicak, 3 km od 
Mahmutlar, 18 km od Alanyi, 155 km 
od lotniska. Hotel usytuowany na 
wzgórzu, liczne schody. Powierzchnia 
obiektu wynosi 105 000 m2.
Na terenie znajdują się 4 restaura-
cje, 6 barów, 4 sale konferencyjne, 
room service, pralnia, basen kryty, 
5 basenów odkrytych, aquapark. 
Bogaty program animacyjny dla 
dzieci i  dorosłych, polskojęzycz-
ny animator dla dzieci oraz szeroki 
wybór zajęć rekreacyjno-sporto-
wych dla osób aktywnych.

PLAŻA
150 m od hotelu, prywatna, piaszczy-
sto-żwirowa z kamienistym zejściem 
do morza, 300 m długości. Posiada 
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki, ręczniki i materace. Przejście 
do plaży przez ulicę. Na plażę 

możliwy jest zjazd windą lub dojazd 
busem hotelowym. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są budynku głównym 
i w 26 willach. Wyposażone są w kli-
matyzację indywidualną, sejf, minibar, 
telefon, TV, łazienkę (wanna lub 
prysznic, WC, suszarka), balkon lub 
taras. 
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje corner dla max 5 os.
∞ pokoje terrace dla max 5 os., suity 

dla max 8 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje 

à la carte, 6 barów
Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ wybrane lokalne napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe

∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ włoska, turecka, rybna

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla 

dzieci od 17.06 do 16.09
∞ animacje, zajęcia w mini klubie dla 

dzieci w wieku 4-12 lat m.in.: 
zajęcia plastyczne, gry planszowe, 
teatrzyk, zawody sportowe, 
gotowanie, mini kino, imprezy 
tematyczne

∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą 
przebywać na terenie mini klubu 
tylko pod opieką rodzica/opiekuna

∞ mini disco, przedstawienia 
z udziałem dzieci

∞ plac zabaw
∞ duży brodzik ze zjeżdżalnią dla 

najmłodszych, aquapark
∞ Adventure Park
∞ wydzielona część dla dzieci 

w restauracji głównej
∞ menu i krzesełka w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, 

jacuzzi 
∞ bilard, tenis stołowy, rzutki, szachy 
∞ kort tenisowy
∞ siatkówka, koszykówka

∞ mini boisko do piłki nożnej 
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA, 

masaż 
∞ cymbergaj
∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 14 lat

ALL INCLUSIVE✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
ALANYAUtopia World Deluxe 

Hotel malowniczo położony na wzgórzu z zapierającymi dech w piersiach widokami 
na Alanye. Rozległy kompleks, pośród sosnowego lasu kryje wiele atrakcji i dla doro-
słych i dla dzieci, w tym  aguapark i  adventure park. Moc dziennych i wieczornych 
wrażeń zapewniają programy animacyjne . Czas tu płynie szybko, bo pod znakiem wa-
kacyjnej frajdy i radości.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Katya 

ANIMACJEANIMACJEPOLSKIEPOLSKIE

POKOJE

8-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

8-osobowych

dla 
rodzin
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TURCJA
ALANYA Quattro Beach SPA & Resort 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2014 r.
Położenie: 3 km od Konakli, 12 km od 
Alanyi, 110 km od lotniska. Hotel usy-
tuowany na powierzchni 20 000 m2. 
Na terenie hotelu znajdują się 4 re-
stauracje, 4 bary, pralnia, 2 sale 
konferencyjne, 2 baseny odkryte, 
4 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysto-żwirowa, 150 m długo-
ści. Posiada certyfikat Błękitnej Flagi. 
Parasole, materace, leżaki, ręczniki. 
Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w  budynku 
głównym. Wyposażone są w klima-
tyzację indywidualną, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy i herbaty, 
telefon, TV, łazienkę (prysznic, suszar-
ka, WC), balkon. 
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max. 4 os.
∞ pokoje superior dla max. 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max. 5 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje 

à la carte, 4 bary
Ultra All Inclusive (10:00-02:00) 
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody, 

zimne przekąski
∞ lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ meksykańska, rybna, włoska

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zjeżdżalnie
∞ animacje i zajęcia w mini klubie 

dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą 

przebywać na terenie mini klubu 
tylko pod opieką rodzica/opiekuna

∞ polskojęzyczny animator dla 
dzieci od 17.06 do 16.09

∞ mini dyskoteka 
∞ krzesełka do karmienia w restauracji 
∞ opiekunka
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, mini boisko do 

piłki nożnej, sauna 
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ animacje, dyskoteka
∞ centrum SPA, masaż, jacuzzi 
∞ siatkówka plażowa

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 12 lat

Mukarnas SPA 

Hotel, w którym z pewnością można spędzić komforto-
we i beztroskie wakacje. Każdy w nim znajdzie coś dla 
siebie. Dobra lokalizacja, bezpośrednie położenie przy 
plaży, szeroki wybór dań i napoi w Ultra All Inclusive to 
wszystko zachęca do odwiedzenia właśnie tego obiektu.

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJ

ANIMACJEANIMACJEPOLSKIEPOLSKIE
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Quattro Beach SPA & Resort TURCJA
ALANYA

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2007 r.
Położenie: Okurcalar – Alara, 12 km 
od Avsallar, 33 km od Side, 35 km od 
Alanyi, 90 km od lotniska. Hotel usy-
tuowany na powierzchni 40 000 m2.
Na terenie znajdują się 4 restauracje, 
8 barów, 2 sale konferencyjne, centrum 
biznesowe, room service, pralnia, 
basen odkryty, basen kryty, 6 zjeżdżal-
ni wodnych. Urozmaicony program 
animacyjny dla dzieci i dorosłych, pol-
skojęzyczny animator dla dzieci oraz 
szeroki wybór zajęć rekreacyjno-spor-
towych dla osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysto-żwirowa, 120 m długo-
ści. Plaża posiada certyfikat Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, materace, 
ręczniki, pawilony. Bar na plaży. 

POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopiętrowym 
budynku głównym. Wyposażone są 
w  klimatyzację centralną, minibar, 
sejf, telefon, TV, łazienkę (wanna lub 
prysznic, suszarka, WC), balkon. 
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
∞ pokoje rodzinne eco
∞ pokoje large dla max 4 os., pokoje 

club dla max 4 os., suity rodzinne 
dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje 

à la carte, 8 barów
Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody 

dla dzieci
∞ lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców 

i urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ dalekowschodnia, rybna, włoska

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla 

dzieci od 17.06 do 16.09
∞ zajęcia w mini klubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat m.in.: zajęcia 
plastyczne, gry planszowe, 
teatrzyk, zawody sportowe 

∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą 
przebywać na terenie mini klubu 
tylko pod opieką rodzica/opiekuna

∞ mini disco
∞ duży plac zabaw: zjeżdżalnie, 

huśtawki
∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
∞ menu i krzesełka dla dzieci 

w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, 

jacuzzi
∞ kort tenisowy, squash
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy
∞ minigolf
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ lunapark
∞ salon piękności, centrum SPA, 

masaż, jacuzzi
∞ cymbergaj, bilard, kręgle
∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 13 lat 

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

Mukarnas SPA 

Mukarnas SPA otoczony ogrodem palmowym i położony tuż przy pięknej plaży stano-
wi idealne miejsce na rodzinne wakacje. Niezliczona ilość atrakcji dla dzieci i dorosłych 
przyciąga tu rzesze turystów, dając im możliwość przeżycia niezapomnianych chwil. 
Podczas gdy polski animator zadba o doskonałą zabawę dla dzieci, rodzice mogą zre-
laksować się korzystając z szerokiego wyboru zabiegów w centrum SPA.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ANIMACJEANIMACJEPOLSKIEPOLSKIE

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin
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ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
ALANYA Kirman Arycanda Deluxe Kirman Club Sidera 

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Wysokiej klasy hotel położony od razu przy pięknej plaży oznaczonej certyfi-
katem Błękitnej Flagi. Dobry standard, urozmaicone atrakcje i rozrywki na te-
renie hotelu, mini kluby dostosowane do grup wiekowych dla dzieci i nastolat-
ków, zjeżdżalnie wodne i różnorodna kuchnia – to gwarancja udanego urlopu 
w gronie rodziny.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony 
w 2015 r.
Położenie: Okurcalar, 10 km od 
Avsallar, 90 km od lotniska. Hotel usy-
tuowany na powierzchni 20 000 m2.
Na terenie hotelu znajduje się 5 re-
stauracji, 9 barów, room service, sejf 
w  recepcji, 2 sale konferencyjne, 
pralnia, basen kryty, basen odkryty, 
3 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
przy hotelu, prywatna, piaszczysto-
-żwirowa, 200 m długości. Parasole, 
leżaki, materace i ręczniki plażowe. 
Bar na plaży. Plaża posiada certyfi-
kat Błękitnej Flagi.

POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopiętrowym 
budynku głównym. Wyposażone 
są w  klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, TV, telefon, łazienkę (WC, 
wanna lub prysznic, suszarka), 
balkon. 
Typy pokoi:
∞ pokoje ekonomiczne
∞ pokoje standardowe dla max 3os.
∞ pokoje rodzinne dla max 5 os. 

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 4 restauracje 

à la carte, 9 barów
Ultra All Inclusive (10:00-02:00 
napoje bezalkoholowe 24h) 
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja, późny posiłek

∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane 

napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców 

i urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ meksykańska, azjatycka, turecka, 

śródziemnomorska

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje w mini klubie  

w wieku 4-12 lat
∞ maxi klub dla dzieci  

w wieku 13-18 lat

∞ 2 place zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci 

w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy
∞ szachy
∞ rzutki
∞ kort tenisowy
∞ koszykówka, siatkówka, mini 

boisko do piłki nożnej
∞ siatkówka plażowa
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA, 

masaż, jacuzzi
∞ kręgle, bilard
∞ sporty wodne na plaży

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin
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Kirman Arycanda Deluxe TURCJA
ALANYA

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

Kirman Club Sidera 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 1998 r. Odnowiony 
w 2016 r.
Położenie: Okurcalar, 10 km od 
Avsallar, 90 km od lotniska. Hotel usy-
tuowany na powierzchni 14 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się 4 re-
stauracje, 6 barów, sala konferencyj-
na, room service, pralnia, basen kryty, 
basen odkryty, sejf w recepcji, 3 zjeż-
dżalnie wodne.

PLAŻA
przy hotelu, prywatna, piaszczysto-
-żwirowa, 150 m długości. Parasole, 
leżaki, materace i ręczniki plażowe. 
Bar na plaży. Plaża posiada certyfi-
kat Błękitna Flaga.

POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopiętrowym 
budynku głównym. Wyposażone są 
w klimatyzację centralną, sejf, minibar, 
TV, telefon, łazienkę (WC, wanna lub 
prysznic, suszarka), balkon. 
Typy pokoi:
∞ pokoje ekonomiczne
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje 

à la carte, 6 barów 
Ultra All Inclusive (10:00-00:00) 
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek

∞ lokalne i importowane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ turecka, śródziemnomorska, 

azjatycka

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach 

bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje
∞ mini klub dla dzieci  

w wieku 4-12 lat
∞ maxi klub dla dzieci (13-18 lat)
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci 

w restauracji
∞ opiekunka
∞ 2 place zabaw

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, szachy, rzutki
∞ kort tenisowy
∞ koszykówka, siatkówka, mini 

boisko do piłki nożnej
∞ siatkówka plażowa
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA, 

sauna, masaż
∞ bilard
∞ sporty wodne na plaży

Hotel usytuowany nieopodal piaszczysto-żwirowej plaży ozna-
czonej certyfikatem Błękitnej Flagi w spokojnej okolicy, otoczony 
przestronnym ogrodem. Na gości czeka tu szereg atrakcji spor-
towo-rekreacyjnych, bogaty program animacji dla dzieci i doro-
słych oraz zjeżdżalnie wodne. Świeżo odnowiony obiekt oferuje 
usługi na najwyższym poziomie. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin
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ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

Położony w pięknym, zielonym, zadbanym ogrodzie ho-
tel, oferuje amatorom wodnych wrażeń basen ze zjeż-
dżalniami wodnymi, bliskość turkusowego morza oraz 
malowniczy widok na zatokę. Na Gości czeka tu bogata 
oferta sportowo-rekreacyjna oraz wiele rozrywek które 
nikomu nie pozwolą się nikomu nudzić a bogata oferta 
kulinarna zadowoli każdego smakosza.

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJ

TURCJA
ALANYA Sealife Buket The Lumos Deluxe Resort 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony 
w 2016 r.
Położenie: Okurcalar, 30 km od 
Alanyi, 95 km od lotniska. Hotel usy-
tuowany na powierzchni 14 500 m2. 
Na terenie hotelu znajduje się 4 re-
stauracje, pralnia, 2 sale konferencyj-
ne, centrum biznesowe, basen kryty, 
basen odkryty, 2 zjeżdżalnie wodne. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-
-żwirowa, 200 m długości. Certyfikat 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, matera-
ce, ręczniki. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w  2 pięciopię-
trowych budynkach głównych 
i w 7 trzypiętrowych budynkach klu-
bowych. Wyposażone są w klimaty-
zację centralną lub indywidualną, sejf, 
minibar, TV, telefon, łazienkę (WC, 
suszarka, wanna lub prysznic), balkon 
lub balkon francuski.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os. 
∞ pokoje economy dla max 2 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje 

à la carte, 5 barów

All Inclusive (10:00-00:00) 
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ wybrane lokalne napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców 

i urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ włoska, turceka, owoce morza

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje i mini klub dla dzieci
∞ krzesełko dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do lat 2 

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, koszykówka, siatkówka 

plażowa
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ kort tenisowy, tenis stołowy
∞ animacje, kino, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ kręgle, bilard

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 13 lat
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Nowo wybudowany hotel. Położenie hotelu w pobliżu 
centrum popularnego kurortu jakim jest Alanya czyni go 
wyjątkowo atrakcyjnym. Niedaleko hotelu znajdują się 
liczne sklepy, kawiarnie. Ten komfortowy obiekt z aqu-
aparkiem zachęca do szalonych wakacji poza miejskim 
gwarem.

Sealife Buket TURCJA
ALANYAThe Lumos Deluxe Resort 

HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK 
Data otwarcia: 2016 r.
Położenie: ok. 3 km od Mahmutlar, 
ok. 10 km od Alanyi, ok. 135 km od 
lotniska. Hotel usytuowany na po-
wierzchni 12 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się 3 re-
stauracje, 6 barów, 3 sale konferen-
cyjne, sejf w recepcji, mini biblioteka, 
room service, pralnia, wypożyczalnia 
samochodów i  rowerów, centrum 
handlowe, 2 baseny odkryte, basen 
kryty, centrum biznesowe, 3 zjeżdżal-
nie wodne.

PLAŻA
przy plaży, prywatna, piaszczysto-
-żwirowa, 200 m długości. Parasole, 
leżaki i materace, ręczniki plażowe 
dla dorosłych.

POKOJE
Zlokalizowane są w  budynku 
głównym. Wyposażone są w klimaty-
zację, sejf, mini bar, zestaw do parze-
nia kawy i herbaty, TV (polskie kanały), 
telefon, łazienkę (WC, suszarka, wanna 
lub prysznic), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
∞ pokoje deluxe dla max 3 os.
∞ suity rodzinne dla max 5 os.  

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracje 

à la carte, 6 barów 

Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, cukiernia
∞ wybrane lokalne napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ owoce morza, turecka

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki (1 kryty), plac zabaw
∞ mini klub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ mini disco
∞ opiekunka
∞ krzesełka dla dzieci
∞ plac zabaw

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ łaźnia turecka, sauna, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, boccia
∞ kort tenisowy, siatkówka plażowa
∞ gimnastyka w wodzie
∞ animacje
∞ centrum SPA, salon piękności
∞ masaż
∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 13 lat

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJ

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

TURCJA_ALANYA_052-075 v16.indd   65 24.11.2016   11:31



6666

ALL INCLUSIVE✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
ALANYA Litore Resort Xafira Deluxe 

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK 
Data otwarcia: 2015 r. Odnowiony 
w 2016 r.
Położenie: ok. 7 km od Avsallar, ok. 
90 km od lotniska w Antalyi. Hotel usy-
tuowany na powierzchni 15 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się 4 re-
stauracje, 5 barów, 3 sale konferen-
cyjne, 2 baseny odkryte, basen kryty, 
3 zjeżdżalnie wodne, room service .

PLAŻA
177 m od hotelu, prywatna, piasz-
czysto-żwirowa, 70 m długości. 
Odznaczona certyfikatem Błękitna 
Flaga. Parasole, leżaki, ręczniki 
plażowe. Do plaży kursuje bus hote-
lowy. Przejście do plaży przez ulicę.

POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopiętrowym 
budynku głównym. Wyposażone są 
w klimatyzację centralną, sejf, mini 
bar, TV, telefon, łazienkę (prysznic, 
WC, suszarka), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje promo dla max 4 os.
∞ pokoje standardowe 

∞ pokoje superior standard  
dla max 2 os.

∞ pokoje rodzinne dla max 4 os. 

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje 

à la carte, 5 barów 
Ultra All Inclusive (10:00-01:00) 
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja oraz późny posiłek
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ świeżo wyciskany sok 

pomarańczowy do śniadania
∞ lokalne oraz wybrane 

importowane napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ turecka, sushi, rybna

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 3 brodziki, plac zabaw
∞ animacje w mini klubie dla dzieci 

w wieku 4-12 lat i opiekunka
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ menu i krzesełka dla dzieci 

w restauracji

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, szachy, rzutki, bilard

∞ mini golf
∞ dyskoteka, animacje
∞ siatkówka plażowa
∞ centrum SPA, salon piękności
∞ sauna, masaż, jacuzzi
∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 15 lat

Nowy obiekt wakacyjny ulokowany w  spokojnej okoli-
cy na lekkim wzniesieniu, nieopodal pięknej plaży. Hotel 
posiada wszystkie niezbędne atrybuty hotelu rodzinne-
go: zjeżdżalnie wodne, baseny, urozmaicone programy 
animacyjne dla dzieci i  dorosłych, mini klub dla dzieci, 
bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne oraz różnorodną 
kuchnię dla smakoszy. 

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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Litore Resort 

HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK 
Data otwarcia: 2014 r.
Położenie: Turkler, 20 km od Alanyi, 
100 km od lotniska. Hotel usytu-
owany na powierzchni 45 000 m2.
Na terenie znajdują się 5 restauracji, 
5 barów, sala konferencyjna, centrum 
biznesowe, pralnia, 3 baseny odkryte, 
basen kryty, aquapark. Animacje dla 
dzieci i dorosłych, mini klub dla dzieci 
oraz różnorodne zajęcia rekreacyjno-
-sportowe dla osób aktywnych.

PLAŻA
550 m od hotelu, prywatna, piasz-
czysto-żwirowa, 100 m długości. 
Parasole, leżaki, materace, ręczni-
ki. Przejście do plaży przez ulicę lub 
promenadę. Do plaży kursuje bus 
hotelowy. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w dziewięciopię-
trowym budynku głównym i 18 dwu-
piętrowych willi. Wyposażone są 
w klimatyzację centralną, sejf, minibar, 
telefon, TV, łazienkę (prysznic, suszar-
ka, WC), balkon lub taras. 
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe superior dla 

max 4 os. 
∞ suity rodzinne superior dla max 5 os. 
∞ suity rodzinne laguna dla max 5 os. 
∞ wille VIP dla max dla max 5 os. 
∞ wille xafira suite dla max 5 os. 

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 4 restauracje 

à la carte, 5 barów 
Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, lody
∞ lokalne i wybrane importowane 

napoje alkoholowe i bezalkoholowe 

∞ pakiety urodzinowe i dla 
nowożeńców

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ włoska, turecka, owoce morza, 

barbecue

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie 

dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ brodzik i 4 zjeżdżalnie wodne
∞ 2 place zabaw
∞ opiekunka
∞ menu i krzesełka dla dzieci 

w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, 

badminton

∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka 
plażowa

∞ aerobik, animacje
∞ dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA, 

masaż
∞ kręgle, bilard
∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 13 lat

Nowoczesna i ciekawa ar-
chitektura, ogrody, base-
ny, aquapark oraz ciepła 
i przyjazna atmosfera spra-
wią, że rodzinne wakacje 
w tym hotelu będą czasem 
beztroski i zabawy.

ALL INCLUSIVE✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

Xafira Deluxe TURCJA
ALANYA

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin
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Azura Deluxe jest położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Wysoki serwis 
usług, bogata oferta kulinarna oraz nowoczesne zaplecze rekreacyjno-sporto-
we zadowoli wymagających Klientów. Urozmaicony program animacyjny oraz 
bogaty wybór atrakcji dla dzieci i dorosłych stanowi niezaprzeczalną zaletę tej 
oferty. Podczas gdy rodzice będą się relaksować w centrum SPA dzieci mogą 
bawić się pod opieką animatora w mini klubie.

TURCJA
ALANYA

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2015 r.
Położenie: 30 m od Avsallar, 22 km od 
Alanyi, 98 km od lotniska. Hotel usytu-
owany na powierzchni 12 000 m2.
Na terenie znajduje się 7 restauracji, 
5 barów, sala TV, sala konferencyjna, 
centrum biznesowe, pralnia, room 
service, 2 baseny odkryte, basen kryty, 
3 zjeżdżalnie wodne. Urozmaicony 

program animacyjny dla dzieci i do-
rosłych oraz szeroki wybór zajęć re-
kreacyjno-sportowych dla osób 
aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna piaszczysta. 
100 m długości. Na plaży pomost. 
Odznaczona certyfikatem Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, materace 
i ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane są w  sied-
miopiętrowym budynku 
głównym. Wyposażone są 
w  klimatyzację indywidual-
ną, minibar, zestaw do parzenia 
kawy i herbaty, sejf, telefon, TV, 
łazienkę (prysznic, suszarka, WC), 
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os., 

pokoje superior terrace dla max 
2 os., pokoje rodzinne dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 5 restauracji à 

la carte, 5 barów
Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja, późny posiłek 
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ lokalne i wybrane importowane 

napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ włoska, meksykańska
∞ serwująca śniadanie, rybna, 

turecka

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie 

dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ brodzik, mini disco

∞ menu 
i krzesełka 
w restauracji

∞ plac zabaw
∞ opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, badminton 
∞ rzutki 
∞ szachy
∞ aerobik, siatkówka plażowa
∞ animacje dzienne i wieczorne, 

dyskoteka
∞ centrum SPA, masaż 
∞ centrum nurkowe
∞ bilard

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 13 lat 

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

Azura Deluxe 

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Holiday Park 

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony 
w 2014 r
Położenie: Okurcalar – Alara, 10 km 
od Avsallar, 33 km od Side, 35 km od 
Alanyi, 85 km od lotniska. Hotel usytu-
owany na powierzchni 12 000 m2.
Na terenie znajduje się restauracja, 
3 bary, 2 sale konferencyjne, pralnia, 
2  baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie 
wodne. Urozmaicony program anima-
cyjny, oraz rozbudowane zaplecze re-

kreacyjno-sportowe 
dla osób ak-

tywnych.

PLAŻA
przy hotelu, prywatna, piaszczy-
sto-żwirowa, 100 m długości.
Odznaczona certyfikatem Blue Flag. 
Parasole, leżaki i materace, ręczniki 
plażowe.

POKOJE
Zlokalizowane są w ośmiopiętrowym 
budynku głównym. Wyposażone są 
w  klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, łazienkę (WC, wanna, su-
szarka), telefon, TV, balkon. 
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych dla 

max 4 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja 

à la carte, 3 bary
All Inclusive (10:00-00:00) 

Formuła zawiera: 
∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, kolacja, oraz późny 
posiłek
∞ przekąski, podwieczorek 
w wyznaczonych barach
∞ lokalne napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ rybna 

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie 

dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ brodzik, 3 zjeżdżalnie wodne dla 

młodszych i starszych
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji 

głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ kort tenisowy, squash
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka 

plażowa
∞ aerobik
∞ animacje, dyskoteka
∞ centrum SPA, masaż
∞ sporty wodne na plaży 

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. i 2. dziecko do 12 lat

TURCJA
ALANYA

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

Azura Deluxe 

PRZYKŁADOWY POKÓJ

To magiczne miejsce łączy w sobie piękno błękitnego Morza Śródziemnego z komfortem i radością wakacji. Pozy-
tywna energia jaką wytwarza hotel i jego obsługa zapewnia moc niezwykłych wrażeń oraz niezapomniane wspo-
mnienia na długi czas.

Holiday Park 

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony 
w 2014 r
Położenie: Okurcalar-Alara, 12 km 
od Avsallar, 33 km od Side, 35 km od 
Alanyi, 90 km od lotniska. Hotel usy-
tuowany na powierzchni 10 000 m2.
Na terenie znajdują się 2 restauracje, 
3 bary, 2 sale konferencyjne, pralnia, 
winda, basen odkryty, 3 zjeżdżalnie 
wodne. 

PLAŻA
przy hotelu, prywatna, piaszczysto-
-żwirowa, 100 m długości. Plaża 
posiada certyfikat Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki i materace, ręczniki 
plażowe.

POKOJE
Zlokalizowane w sześciopiętrowym 
budynku głównym. Wyposażone 

w  klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, łazienkę (WC, wanna, suszar-
ka), telefon, TV, balkon. 
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja 

à la carte, 3 bary
All Inclusive (10:00-00:00) 
Formuła zawiera: 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja oraz późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek 
∞ lokalne napoje bezalkoholowe 

i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ międzynarodowa 

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie 

dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ brodzik
∞ 3 zjeżdżalnie wodne dla 

młodszych i starszych
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji 

głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ kort tenisowy
∞  squash
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ koszykówka 
∞ siatkówka, siatkówka plażowa
∞ aerobik
∞ animacje
∞  dyskoteka

∞ centrum SPA, masaż
∞ bilard
∞ sporty wodne na plaży 

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. i 2. dziecko do 12 lat

TURCJA
ALANYA

Piękne miejsce nad błękitnym Morzem Śródziemnym dla tych, którzy chcą wypo-
cząć z dala od zgiełku miasta i cieszyć się oferowanymi przez hotel atrakcjami. Idealny 
obiekt na spędzenie wyjątkowego czasu na plaży lub na świetną zabawę na basenie 
ze zjeżdżalniami.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Holiday Garden Justiniano Park Conti 

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓
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HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK 
Data otwarcia: 1998 r. Odnowiony 
w 2013 r.
Położenie: ok. 1 km od Okurcalar, 
25 km od Side, 35 km od Alanyi, 
90 km od lotniska. Hotel usytuowa-
ny na powierzchni 90 000 m2.
Na terenie znajduje się: 4 restau-
racje, 4 bar, 3 sale konferencyj-
ne, basen kryty, 2 baseny odkryte, 
2 zjeżdżalnie wodne. Urozmaicony 
program animacyjny oraz rozbudo-
wane zaplecze rekreacyjno-sporto-
we dla osób aktywnych.

PLAŻA
przy hotelu, prywatna z  pomo-
stem, piaszczysto-żwirowa, 300 m 
długości. Parasole, leżaki, matera-
ce. Pomiędzy plażą a  budynkiem 
Moonlight przebiega ulica. Plaża wy-
różniona certyfikatem Błękitna Flaga.

POKOJE
Zlokalizowane są w  7 budynkach 
i w budynku Moonlight. Wyposażone 
są w  klimatyzację indywidualną, 
minibar, sejf, łazienkę (WC, prysznic lub 
wanna, suszarka), TV, telefon, balkon. 
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe 
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
∞ pokoje rodzinne
∞ pokoje ekonomiczne
∞ pokoje Moonlight Block

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje 

à la carte, 4 bary 

All Inclusive (10:00-01:30) 
Formuła zawiera: 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne i wybrane importowane 

napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

∞ pakiety dla nowożeńców 
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ rybna, włoska, turecka,

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie 

dla dzieci
∞ plac zabaw, brodzik
∞ krzesełko dla dzieci w restauracji 

głównej 
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ łaźnia turecka, sauna
∞ 2 korty tenisowe
∞ siłownia
∞ animacje, tenis stołowy, aerobik, 

rzutki, dyskoteka
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka 

plażowa
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ bilard

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. i 2. dziecko do 13 lat

Holiday Garden 

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Usytuowany wśród zieleni hotel z  przepięknym, ma-
lowniczym widokiem rozpościerającym się na błękitne 
morze. Piękna, szeroka, plaża oraz nieduża odległość do 
części turystycznej Alanyi to niewątpliwe atuty tego ho-
telu. Idealne miejsce na odpoczynek dla par oraz rodzin 
z dziećmi. Na gości czeka sporo atrakcji sportowych oraz 
możliwość skosztowania smacznych posiłków z całego 
świata serwowanych w kilku restauracjach à la carte.

TURCJA
ALANYAJustiniano Park Conti 

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓
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Incekum West 

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJHOTEL
Kategoria lokalna: BRAK 
Data otwarcia: 2012 r.
Położenie: 1 km od Okurcalar, 
25 km od Side, 35 km od Alanyi, 90 
km od lotniska. Hotel usytuowany 
na powierzchni 9 500 m2. 
Na terenie znajdują się 3 restauracje, 
4 bary, room service, 2 sale konferen-
cyjne, centrum biznesowe, pralnia 2 
baseny odkryte, 2 zjeżdżalnie wodne 
(w hotelu Justiniano Alanya).

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-
-żwirowa, 100 m długości. Z budynku 
Theodora przejście do plaży przez 
ulicę. Do plaży kursuje bus hotelowy. 
Parasole, leżaki, materace, ręczniki. 

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym 
i w budynku Theodora. Wyposażone 
są w  klimatyzację indywidualną, 
sejf, minibar, zestaw do parzenia 
kawy i herbaty, TV, telefon, łazienkę 
(prysznic, suszarka, WC), balkon. 
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ suity rodzinne dla max 4 os.
∞ penthouse dla max 5 os.
∞ pokoje rodzinne dla max. 4 os.

WYŻYWIENIE
∞ 3 restauracje, 4 bary
Ultra All Inclusive (10:00-00:00) 
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

przekąski, podwieczorek, kolacja, 
późny posiłek 

∞ lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe (na życzenie)

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ rybna, turecka

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie 

dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ brodzik, zjeżdżalnia wodna
∞ krzesełka w restauracji 

∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. i 2. dziecko do 13 lat

TURCJA
ALANYA Justiniano Deluxe 

PRZY PLAŻY✓

ALL INCLUSIVE✓

WIFI GRATIS✓

Atrakcyjnie zlokalizowany bezpośrednio przy plaży hotel znajduje się w miejscu, gdzie błękitne morze spotyka się 
z unikalną przyrodą, błękit z zielenią. Położony niedaleko miejscowości Okurcalar – centrum rozrywki, zabawy  
i wypoczynku. Oferuje ciekawy program animacyjny dla dzieci i dorosłych oraz rozbudowane zaplecze rekreacyj-
no-sportowe dla wielbicieli aktywnych wakacji.

ZJEŻDŻALNIE✓
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Ganita Garden TURCJA
ALANYA

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
WIFI GRATIS✓

Incekum West 

HOTEL
Kategoria lokalna: 4* 
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony 
w 2016 r.
Położenie: Położony na klifie. 
Incekum, 3 km od Avsallar, 99 km od 
lotniska. Hotel usytuowany na po-
wierzchni 5 000 m2.
Na terenie hotelu znajduje się restau-
racja, 3 bary, pralnia, sala konferen-
cyjna, basen odkryty, basen kryty.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-
-żwirowa oraz w formie platformy, 
80 m długości. Parasole, leżaki, ma-
terace i ręczniki. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w sześciopiętrowym 
budynku. Wyposażone są w klimatyza-
cję indywidualną, sejf, minibar, łazien-
kę (wanna lub prysznic, WC, suszarka), 
telefon, TV, balkon. 
Typy pokoi:
∞ pokoje ekonomiczne dla max 3 os., 

pokoje standardowe dla max 3 os., 
pokoje rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja, 3 bary 
All Inclusive (10:00-00:00) 
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek

∞ lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki
∞ animacje i zajęcia w mini klub dla 

dzieci w wieku 4-10 lat
∞ plac zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, siatkówka plażowa 
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy
∞ animacje

∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 12 lat

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Ten czterogwiazdkowy hotel położony jest na klifie, 
gdzie błękit morza spotyka się z zielenią otaczających go 
lasów piniowych. Polecany szczególnie dla par ze wzglę-
du na malownicze widoki jakie hotel oferuje o zachodzie 
słońca oraz romantyczne ścieżki do spacerowania.

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 4* 
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony 
w 2004 r.
Położenie: Obagol, 2 km od Alanyi, 
127 km od lotniska. Hotel usytuowa-
ny na powierzchni 5  800 m2.
Na terenie znajdują się: restau-
racja, 3 bary, sala konferencyjna, 
room service, pralnia, sejf w recep-
cji, 3  baseny odkryte, zjeżdżalnia 
wodna. Program animacyjny oraz 
zaplecze rekreacyjno-sportowe dla 
osób aktywnych.

PLAŻA
20 m od hotelu, prywatna, piasz-
czysto-żwirowa z kamienistym zej-
ściem do morza, 250 m długości. 
Parasole, leżaki, ręczniki, materace. 
Przejście do plaży przez ulicę lub 
tunelem. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w  3 sześciopię-
trowych budynkach. Wyposażone 
są w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, łazienkę (WC, wannę lub 
prysznic, suszarkę), telefon, TV, balkon. 
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os. 
∞ pokoje dla niepełnosprawnych dla 

max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 bary
All Inclusive (10:00-00:00) 
Formuła zawiera: 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe 

i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie 

dla dzieci w wieku 3-12 lat
∞ plac zabaw
∞ brodzik
∞ menu i krzesełka dla dzieci 

w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ siłownia
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ siatkówka plażowa
∞ sauna, łaźnia turecka, masaż
∞ bilard

DZIECKO POBYT GRATIS: 
1. dziecko do 13 lat.

Hotel lubiany przez odwiedzających za przyjazną atmosferę oraz pomocną i miłą ob-
sługę. Jest to dobry, solidny czterogwiazdkowy obiekt którego jakość jest wprost pro-
porcjonalna do ceny. Dodatkowym atutem tego obiektu jest bliskość plaży i miasta 
oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe.

WIFI GRATIS✓

ZJEŻDŻALNIE✓

TURCJA
ALANYA Krizantem 

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Blue Wave 
ALL INCLUSIVE✓

miasta
BLISKO

centrum

miasta
BLISKO

centrum

TURCJA_ALANYA_052-075 v16.indd   74 24.11.2016   11:41



75 75

Krizantem 

HOTEL
Kategoria lokalna: 4* 
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony 
w 2014 r.
Położenie: Obagol, 2 km od Alanyi, 
125 km od lotniska. Hotel usytu-
owany na powierzchni 7 100  m2. 
Pomiędzy budynkiem głównym 
a aneksami przebiega ulica.
Na terenie znajdują się restaura-
cja, bar, sala konferencyjna, pralnia, 
2  baseny odkryte, zjeżdżalnia 
wodna.

PLAŻA
50 m od hotelu, wydzielona część 
plaży publicznej, piaszczysta. 
Parasole, leżaki i materace, ręczniki. 
Przejście do plaży przez ulicę. 

POKOJE
Zlokalizowane są w  sześcio-
piętrowym budynku głównym 

i  w  4  czteropiętrowych aneksach. 
Wyposażone są w klimatyzację in-
dywidualną, sejf, minibar, TV, telefon, 
łazienkę (WC, wanna lub prysznic, su-
szarka), balkon lub bez balkonu.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych dla 

max 4 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.
∞ pokoje standardowe 

ekonomiczne dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bar przy 

basenie
All Inclusive (10:00-23:00) 
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe 

i alkoholowe

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

– płatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie 

dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ 2 place zabaw
∞ brodzik
∞ menu i krzesełka dla dzieci 

w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

DZIECKO POBYT GRATIS: 
1. i 2. dziecko do 14 lat.

Hotel polecany osobom, które cenią sobie miejskie ho-
tele. Ten zlokalizowany w centrum miasteczka Obagol 
hotel jest w  sąsiedztwie licznych barów, sklepów i  re-
stauracji a z pobliskiego przystanku autobusowego ła-
two można dojechać do centrum Alanyi dolmuszami lub 
taksówką. Na terenie hotelu każdy znajdzie coś dla siebie 
– baseny, zjeżdżalnia wodna i mini klub dla dzieci a dla 
dorosłych centrum SPA i dyskoteka.

ALL INCLUSIVE✓

WIFI GRATIS✓

ZJEŻDŻALNIE✓

TURCJA
ALANYA

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

www.wezyrholidays.pl

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

Blue Wave 

PRZYKŁADOWY POKÓJ

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin
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BOGACTWO PAMIĄTEK Z CZASÓW ANTYCZNYCH 
ORAZ SZEROKIE, PIASZCZYSTE PLAŻE I LAZUROWA WODA 

PRZYCIĄGA TURYSTÓW JAK MAGNES W REJON SIDE.

Side
Tu przeszłość łączy się

 z teraźniejszością

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
✔✔ ruiny teatru i greckiej świątyni Apollina
✔✔ ulice kolumnowe
✔✔ wodospady Manavgat
✔✔ Zielony Kanion
✔✔ pozostałości starożytnego Aspendos
✔✔ Hip-Notics Park dla miłośników 

ekstremalnych sportów wodnych
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S ide kusi swoim pięknem od wielu lat. Miasto stało 
się swego rodzaju skansenem, jedynym takim w Tur-
cji, zachowując swój antyczny urok. Zobaczymy 

tu dobrze zachowane ruiny teatru rzymskiego, jednego 
z  największych w  Anatolii czy pozostałości greckiej 
świątyni Ateny i Apollina z II wieku, położonych 
tuż nad brzegiem morza. Wędrując po Side, 
można natrafić również na ruiny biblioteki z II 
wieku, bazylikę z okresu bizantyjskiego czy 
świątynię Dionizosa. Na terenie Side znaj-
duje się agora z niezliczonymi kolumnami 
i  muzeum starożytności, zbudowane na 
miejscu dawnej rzymskiej łaźni.

Wakacje z Kleopatrą
W sezonie kurort zmienia się w istne centrum 
turystyczne. Nie ma się co dziwić, skoro spędzała 
tu wakacje sama Kleopatra. W starożytności było to 
bogate miasto, czego dowodem są liczne pozostałości 
imponujących budowli.
Dzisiaj jest to małe miasteczko z  pięknym wybrzeżem, 
nowoczesnymi hotelami i gajami pomarańczowymi.

Rzymski amfiteatr
Najlepiej zachowany rzymski amfiteatr znajduje się 
w Aspendos położonym 35 km od Side. Miasto założone 
zostało około 1000 roku p.n.e. przez Greków, a wzbogaciło 
się na handlu solą, olejem i wełną. W 190 roku p.n.e. zosta-

ło podbite i splądrowane przez Rzymian. W czasie ich pa-
nowania powstały liczne okazałe budowle, ale pod koniec 
okresu rzymskiego zaczęło stopniowo podupadać. Teatr 
został wybudowany przez greckiego architekta Zenona, 

który doskonale wykorzystał naturalne ukształtowanie 
terenu. Spektakle może oglądać do 15 tys. widzów. 

Wspaniała akustyka tego miejsca sprawia, że 
nawet szept ze sceny dociera do dowolnego 
miejsca na widowni. W sąsiedztwie wybudo-
wano nowoczesną Aspendos Arena, gdzie 
kontynuowana jest tradycja organizowania 
ciekawych wydarzeń kulturalnych. Odbywa 
się tu na przykład Międzynarodowy Festi-

wal Opery i Baletu w Aspendos.
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LISTA HOTELI – SIDE

78 OTIUM ECO CLUB 5 X X X 2-12

80 OTIUM SEVEN SEAS 5 X X X X 2-12

82 DIAMOND ELITE 5 X X X

83 DIAMOND PREMIUM 5 X X X 2-13

84 SIDE STAR RESORT 5 X X X 2-15 2-15

85 SIDE STAR BEACH 5 X X X 2-13

86 SIDE STAR ELEGANCE 5 X X X X 2-13

87 OZ HOTELS SIDE PREMIUM 5 X X X 2-13
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LISTA HOTELI – SIDE

88 JADORE DELUXE 5 X X X 2-13

89 TURAN PRINCE WORLD 5 X X X X 2-6

90 ROYAL ALHAMBRA 5 X X X X 2-10

91 BARBAROSS BEACH CLUB 5 X X X X 2-13

92 GRAND PRESTIGE 5 X X 2-13 2-13

93 CLUB SIDE COAST 5 X X X 2-13

94 SEHER SUN PALACE 5 X X X 2-13

95 RAINBOW CASTLE 3 X X 2-14

Manavgat

Turan Prince World

Barbaross Beach Club

Okurcalar

●● Rainbow Castle

Diamond Elite

Oz Hotels Side Premium
Seher Sun Palace
Side Star Beach
Side Star Elegance

●● Diamond Premium

Jadore Deluxe
Grand Prestige

Otium Seven Seas
Otium Eco Club

●● Side Star Resort

●● Royal Alhambra

Club Side Coast

Morze ŚródzieMne

Side

SIDE

Antyczny amfiteatr

Plaża w centrum Side
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POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1995 r. Odnowiony 
w 2013 r.
Położenie: Titreyengol, 8 km od 
Side, 68 km od lotniska. Hotel usy-
tuowany na powierzchni 51 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się 4 re-
stauracje, 4 bary, room service, 
pralnia, 3 sale konferencyjne, basen 
kryty, 3 baseny odkryte, 3 zjeż-
dżalnie wodne oraz mini lunapark. 
Urozmaicony program animacyjny 
dla dzieci i dorosłych, polskojęzycz-
ny animator dla dzieci oraz szeroki 
wybór zajęć rekreacyjno-sporto-
wych dla osób aktywnych.

PLAŻA
450 m od hotelu, wydzielona część 
plaży publicznej, piaszczysto-żwirowa, 
80 m długości. Droga na plażę pro-
wadzi wzdłuż jeziora. Plaża posiada 
certyfikat Błękitnej Flagi. Wspólne za-
daszenie z materiału, leżaki, materace, 
ręczniki, pawilony. Beach Bar. Na plażę 
kursuje bus hotelowy.

POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach 
i 27 willach. Wyposażone są w kli-
matyzację centralną, sejf, minibar, 
łazienkę (prysznic, suszarka, WC), 
telefon, TV, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
 ∞ pokoje powiększone large dla 
max 4 os.

 ∞ pokoje ekonomiczne dla max 
3 lub 2+2 os., pokoje dla osób 
niepełnosprawnych

 ∞ pokoje rodzinne Villa dla max 4 os., 
suity rodzinne Villa dla max 5 os.

 ∞ suity dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 3 restauracje 
à la carte, 4 bary

All Inclusive (10:00-00:00 napoje 
w dyskotece do 02:00)
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja, późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek, lody
 ∞ lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

 ∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy
 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ rybna, włoska, grill & BBQ

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
 ∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator dla dzieci 
w wieku 4-11 lat, od 29.04 do 30.09

 ∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą 
przebywać na terenie mini klubu 
tylko pod opieką rodzica/opiekuna

 ∞ 2 zacienione place zabaw
 ∞ 4 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne
 ∞ mini disco, przedstawienia 
z udziałem dzieci

 ∞ zajęcia w mini klubie
 ∞ restauracja w mini klubie 
i w restauracji głównej

 ∞ możliwość przygotowania 
posiłków dla najmłodszych

 ∞ krzesełka w restauracji
 ∞ sypialnia dla maluchów
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ możliwość wypożyczenia wanienki 
i nocnika oraz baby phone

 ∞ opiekunka, mini lunapark
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ centrum SPA, masaż
 ∞ siłownia, sauna
 ∞ jacuzzi
 ∞ łaźnia turecka 
 ∞ 2 korty tenisowe
 ∞ lekcje tenisa
 ∞ tenis stołowy
 ∞ minigolf, koszykówka
 ∞ rzutki, szachy 

 ∞ siatkówka, siatkówka plażowa 
 ∞ aerobik, animacje wieczorne
 ∞ dyskoteka, kino 
 ∞ bilard, cymbergaj
 ∞ łucznictwo
 ∞ rowery
 ∞  sporty wodne na plaży
 ∞ animacje

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 12 lat 

TURCJA
SIDE

ALL INCLUSIVE✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Otium Eco Club to doskonały wybór dla rodzin z małymi dziećmi. Przestronny, zielony ogród, kids club, 
lunapark oraz baseny ze zjeżdżalniami sprzyjają wakacyjnej rozrywce. Twórcza zabawa pod okiem 
polskiego animatora pozwoli najmłodszym puścić wodze fantazji i przenieść się do fascynującego, 
pełnego kolorów świata wyobraźni. Komfortowy urlop w sercu natury na długo zapisze się w pamięci.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

ANIMACJEANIMACJEPOLSKIEPOLSKIE

Otium Eco Club 
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TURCJA
SIDEOtium Eco Club 
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TURCJA
SIDE

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Otium Seven Seas 

Otium Seven Seas to doskonały wybór dla rodzin z dziećmi. Przestronny, zielony ogród, piaszczy-
sta plaża i wspaniały widok na lśniący lazur Morza Śródziemnego pozwalają cieszyć się upragnionym 
urlopem. Najmłodsi goście będą zachwyceni zabawą z polskojęzycznym animatorem w mini klubie, 
na wodnych zjeżdżalniach lub na wieczornym mini disco. Dorośli z przyjemnością zaznają relaksu 
w klimatycznym centrum SPA, a wieczorem rozwesela się i odprężą podczas zabawnych animacji.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1987 r. Odnowiony 
w 2010 r.
Położenie: Titreyengol, 4 km od 
Manavgat, 6 km od Side, 72 km od 
lotniska. Hotel usytuowany na po-
wierzchni 100 000 m2. 
Na terenie znajdują się: 4 restau-
racje, 8 barów, room service, 5 
sal konferencyjnych, pralnia, 2 
baseny odkryte, 2  zjeżdżalnie 
wodne, szalona rzeka. Interesujący 
program animacyjny dla dzieci 
i dorosłych oraz duży wybór zajęć 
rekreacyjno-sportowych dla osób 
aktywnych. 

PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część 
plaży publicznej, piaszczysto-
-żwirowa, 140 m długości. Plaża 
posiada certyfikat Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki i ręczniki, pawilony. 
Beach Bar. 

POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopiętrowym 
budynku głównym i w 7 dwu i trzy-
piętrowych willach. Wyposażone 
w klimatyzację centralną, sejf minibar 
zestaw do parzenia kawy i herbaty, 
TV, telefon, łazienkę (prysznic, su-
szarka, WC), brak balkonu lub balkon 
francuski lub balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
 ∞ pokoje dla osób niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 3 restauracje 
à la carte, 8 barów

All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie późne śniadanie, obiad 
kolacja, późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek, lody
 ∞ pakiety dla nowożeńców 
 ∞ lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

Restauracje à la carte: wymagana 
rezerwacja.
 ∞ rybna, azjatycka, turecka

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ 2 brodziki, zjeżdżalnia wodna 
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ 2 place zabaw, kino
 ∞ sypialnia dla maluchów
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji

 ∞ możliwość przygotowania posiłków 
dla niemowląt

 ∞ pokój gier i zabaw, opiekunka
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje
 ∞ aerobik, siłownia, sauna

 ∞ łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy
 ∞ bilard, rzutki
 ∞ 2 korty tenisowe
 ∞ lekcje tenisa
 ∞ koszykówka
 ∞ siatkówka plażowa 
 ∞ minigolf
 ∞ mini boisko do piłki nożnej
 ∞ centrum SPA, masaż
 ∞ dyskoteka
 ∞ salon piękności
 ∞ muzyka na żywo

 
DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 12 lat 

turcja_katalog_2016_76-93_Side_online.indd   80 22/11/16   15:23



81 81

TURCJA
SIDEOtium Seven Seas 

PRZYKŁADOWY POKÓJ

ANIMACJEANIMACJEPOLSKIEPOLSKIE
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Cicha, sprzyjająca wypoczynkowi okolica - niedaleko popularnej nadmorskiej 
miejscowości turystycznej Colakli, niecałe 14 km na zachód od historycznego 

miasta Side oferuje wypoczynek z dala od zgiełku miasta. Odnajdą się tu amato-
rzy słonecznych kąpieli i morskiej bryzy oraz spragnieni relaksu miłośnicy zabie-

gów dla ciała i duszy jakie oferuje hotelowe SPA.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2014 r. Odnowiony 
2015 r.
Położenie: Colakli, 10 km od Side, 
60 km od lotniska. Hotel usytuowa-
ny na powierzchni 8 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się 3 re-
stauracje, 4 bary, room service, 
sala konferencyjna, pralnia, basen 

odkryty, basen kryty, 2 zjeżdżalnie 
wodne.

PLAŻA
300 m od hotelu, prywatna, piasz-
czysta, 100 m długości. Plaża posiada 
certyfikat Błękitnej Flagi. Przejście 
do plaży przez ulicę i promenadę. 
Parasole, leżaki, materace, ręczniki. Do 
plaży kursuje bus hotelowy. Beach Bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach. 
Wyposażone są w  klimatyzację 
centralną, sejf, minibar, zestaw do 
parzenia kawy i herbaty, telefon, TV, 
łazienkę (WC, prysznic, suszarka), 
balkon.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje dla niepełnosprawnych dla 
max 3 os.
 ∞ junior suity dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 2 restauracje 
à la carte, 4 bary

All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja, późny posiłek
 ∞ przekąski, podwieczorek i lody
 ∞ lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe
 ∞ pakiety dla nowożeńców

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ włoska, turecka

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

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

Diamond Premium 
ALL INCLUSIVE✓

Diamond Elite TURCJA
SIDE

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL 
TYLKO DLA 

DOROSŁYCH

HOTEL 
TYLKO DLA 

DOROSŁYCH
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ALL INCLUSIVE✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

Diamond Premium Diamond Elite TURCJA
SIDE

Otwarty w 2015 roku hotel zachwyca nowoczesną architekturą i wystrojem 
wnętrz. Położony jest niedaleko plaży, w spokojnej okolicy - pomiędzy rze-

ką Manavgat a wodami Morza Śródziemnego. Goście wodne, centrum SPA, 
wyborne posiłki serwowane w  trzech restauracjach oraz ciekawy program 

animacyjny dla dzieci i dorosłych to jedne z wielu atrakcji jakie się tu znajdują.

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

AQUA
PARK

AQUA
PARK

HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 2015 r.
Położenie: Titreyengol, 4 km od 
Side, 70 km od lotniska. Hotel usy-
tuowany na powierzchni 26 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się 3 re-
stauracje, 7 barów, pralnia, 3 sale 
konferencyjne, basen odkryty, aqu-
aparku (5 zjeżdżalni wodnych). 
Ciekawy program animacyjny oraz 
zaplecze rekreacyjno-sportowe dla 
osób aktywnych.

PLAŻA
250 m od hotelu, prywatna, piaszczy-
sto-żwirowa, 80 m długości. Dojście 
do plaży promenadą. Parasole, leżaki, 
materace, ręczniki. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w  siedmio-
piętrowym budynku głównym. 
Wyposażone są w klimatyzację, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy 
i herbaty, łazienkę (suszarka, WC, 
prysznic), TV, telefon, balkon.

Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje dla niepełnosprawnych dla 
max 3 os.

 ∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
 ∞ junior suity dla max. 2 os. 

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 2 restauracje 
à la carte, 7 barów

Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie
 ∞ obiad, kolacja, późny posiłek
 ∞ przekąski, podwieczorek, lody
 ∞ lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców 
 ∞ Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.

 ∞ włoska turecka

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie dla 
dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ plac zabaw
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ 2 brodziki, zjeżdżalnia wodna
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji głównej

 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 13 lat 

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony 
w 2011 r.
Położenie: Gundogu, 5 km od 
Colakli, 55 km od lotniska. Hotel usy-
tuowany na powierzchni 23 000 m2. 
Na terenie hotelu znajdują się 4 re-
stauracje, 5 barów, room service, 
sejf w recepcji, pralnia, 3 sale kon-
ferencyjne, 3 zjeżdżalnie wodne, 
basen odkryty, basen kryty. 

PLAŻA
200 m od hotelu, prywatna, piasz-
czysto-żwirowa, 110 m długości. 
Plaża posiada certyfikat Błękitnej 
Flagi. Do plaży można dojechać 
busem hotelowym lub dojść pro-
menadą. Parasole, leżaki, materace 
i ręczniki. 

POKOJE
Zlokalizowane są w 4 budynkach. 
Wyposażone są w klimatyzację, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy 
i herbaty, łazienka (suszarka, WC, 
prysznic lub wanna), balkon.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje double large dla max 4 os.
 ∞ pokoje rodzinne - B dla max 4 os., 
pokoje standardowe dla max 
3 os., pokoje dla osób niepełno-
sprawnych

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 3 restauracje 
à la carte, 5 barów

All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ późne śniadanie, późny posiłek
 ∞ przekąski, podwieczorek, lody
 ∞ pakiety dla nowożeńców

 ∞ wybrane lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ turecka, meksykańska, azjatycka

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i mini klub dla dzieci 
w wieku 4-11 lat, brodzik

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka 
 ∞ centrum SPA
 ∞ 2 korty tenisowe
 ∞ tenis stołowy, bilard, szachy
 ∞ rzutki, rzutki elektroniczne,
 ∞ kręgle, mini golf
 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa
 ∞ standardowe boisko do piłki nożnej
 ∞ mini boisko do piłki nożnej, aerobik
 ∞ dyskoteka, salon piękności, masaż 
 ∞ animacje, sporty wodne na plaży

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 15 lat
2. dziecko do 15 lat

Side Star Beach 

Dzięki usytuowaniu hotelu w pobliżu historycznego półwyspu Side, 
jego nadmorska lokalizacja oraz pobliska plaża wyróżniona certyfika-
tem „Błękitnej Flagi” oraz bogata oferta rekreacyj na dla dzieci i doro-
słych sprawią, że wakacje tutaj będą niezapomniane.

ALL INCLUSIVE✓

Side Star Resort TURCJA
SIDE

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony 
w 2013 r.
Położenie: ok. 1 km od centrum 
Side, ok. 75 km od lotniska w Antalyi. 
Hotel usytuowany na powierzchni 
8 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się 3 re-
stauracje, 3 bary, sala konferencyjna, 
pralnia, basen odkryty.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 
70 m długości, odznaczona certy-
fikatem Błękitnej Flagi. Przejście do 
plaży przez ulicę. Parasole, materace, 
leżaki, ręczniki plażowe. Bar na plaży. 

POKOJE
Zlokalizowane są w  pięciopię-
t row ym budynku g łównym. 
Wyposażone są w klimatyzację, sejf, 

mini bar, zestaw do parzenia kawy 
i  herbaty, TV, telefon, łazienkę 
(prysznic, WC, suszarka), balkon.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje ekonomiczne dla max 3 os.
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max 4 os. 

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 2 restauracje 
à la carte, 3 bary

All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja
 ∞ przekąski, lody, podwieczorek
 ∞ lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ turecka, rybna

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik, plac zabaw
 ∞ animacje i mini klub dla dzieci 
w wieku 4-11 lat

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje
 ∞ tenis stołowy, bilard
 ∞ centrum SPA
 ∞ siłownia, sauna
 ∞ łaźnia turecka
 ∞ salon piękności, masaż

 
DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 13 lat

Side Star Beach  TURCJA
SIDE

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Elegancki i przestronny hotel położony tuż przy plaży odznaczonej 
certyfikatem Błękitnej Flagi. Rozległy zielony teren sprzyja space-
rom a znajdująca się w niedalekiej odległości piękna starówka Side 
zaprasza do odwiedzenia zarówno w dzień, jak i w nocy. W okolicy 
znajduje się mnóstwo sklepów, barów i restauracji.

Side Star Resort 

PRZYKŁADOWY POKÓJ

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
WIFI GRATIS✓
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HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 1987 r. Odnowiony 
w 2015 r
Położenie: Manavgat, 3 km od Side, 
65 km od lotniska. Hotel usytuowa-
ny na powierzchni 42 000m2.
Na terenie hotelu znajduje się 5 re-
stauracji, 9 barów, 10 sal konfe-
rencyjnych, 2 zjeżdżalnie wodne, 
3 baseny, room service, pralnia, . 
Urozmaicony program animacyj-
ny oraz rozbudowane zaplecze 

rekreacyjno-sportowe dla osób 
aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. 
Parasole, leżaki, ręczniki. Dojście do 
plaży przez ulicę. Plaża wyróżniona 
certyfikatem Błękitnej Flagi.

POKOJE
Zlokal izowane są w  budynku 
głównym i aneksach. Wyposażone 
są w klimatyzację, TV, telefon, sejf, 

mini bar, łazienkę (WC, suszarka, 
prysznic lub wanna), balkon lub 
taras.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe
 ∞ pokoje rodzinne
 ∞ pokoje ekonomiczne, pokoje 
lagoon, pokoje deluxe terrace, 
suity

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 4 restauracje 
à la carte, 9 barów

Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie późne śniadanie, obiad, 
kolacja oraz późny posiłek
 ∞ przekąski podwieczorek i lody
 ∞ lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe
 ∞ pakiety dla nowożeńców

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ chińska, włoska, turecka, rybna

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
 ∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ mini klub dla dzieci w wieku 4-11 lat
 ∞ animacje, plac zabaw, brodzik
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji głównej

 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
 ∞ animacje, dyskoteka, kino
 ∞ tenis stołowy, rzutki
 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa
 ∞ aerobik, kręgle, bilard
 ∞ centrum SPA
 ∞ salon piękności, masaż
 ∞ kort tenisowy, lekcje tenisa
 ∞ sporty wodne na plaży

 
DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 13 lat

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

Side Star Elegance TURCJA
SIDE

Zlokalizowany w hotelowej części miasta. Przy plaży odznaczonej 
certyfikatem Błękitnej Flagi, dzięki czemu możemy bezpiecznie się 
bawić ze swoimi pociechami. Niedawno odnowiony hotel zachę-
ca do zamieszkania w przytulnych pokojach, na terenie znajdziemy 
baseny, centrum SPA, dla dzieci brodzik i mini klub. Tylko kilka minut 
jazdy dzieli nas od popularnej nadmorskiej miejscowości Side, gdzie 
możemy spędzić pamiętne chwile z rodziną lub z przyjaciółmi.

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

OZ Hotels Side Premium 

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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Side Star Elegance 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Położenie: Evrenseki Mevkii, 5 km 
od Side, ok. 45 km od lotniska 
w Antalyi. Hotel usytuowany na po-
wierzchni 18 000 m2.
Na terenie hotelu znajduje się 5 re-
stauracji, 5 barów, pralnia, 2 sale 
konferencyjne, centrum bizneso-
we, minimarket, basen odkryty, 
basen kryty, 4 zjeżdżalnie wodne. 
Program animacyjny dla dzieci 

i dorosłych oraz szereg zajęć rekre-
acyjno-sportowych dla chętnych.

PLAŻA
Ok. 150 m od hotelu, piaszczysta, 
prywatna, 300 m długości. Przejście 
do plaży przez ulicę. Parasole, 
leżaki, materace, ręczniki plażowe. 
Beach Bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w czteropiętrowym 
budynku głównym. Wyposażone są 

w klimatyzację indywidualną, sejf, 
mini bar, zestaw do parzenia kawy/
herbaty, łazienkę (suszarka, prysznic, 
WC), TV, telefon, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje low cost
 ∞ pokoje standardowe
 ∞ pokoje rodzinne dla max 4 os., 
pokoje dla niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 4 restauracje 
à la carte, 5 barów

All Inclusive (10:00-03:00)
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja, późny posiłek
 ∞ przekąski
 ∞ wybrane lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

Restauracje à la carte: - wymagana 
rezerwacja.
 ∞ włoska, turecka, azjatycka i rybna

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik, 2 zjeżdżalnie wodne
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ plac zabaw
 ∞ menu dla dzieci w restauracji 
głównej

 ∞ opiekunka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ centrum fitness, masaż
 ∞ sauna, łaźnia turecka 
 ∞ tenis stołowy
 ∞ siatkówka plażowa, rzutki 
 ∞ aerobik, animacje, dyskoteka
 ∞ centrum SPA, salon piękności
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 13 lat

ALL INCLUSIVE✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

OZ Hotels Side Premium  TURCJA
SIDE

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Nowoczesny, komfortowy hotel doskonale zlokalizowany w pobliżu 
pięknej piaszczystej plaży w  niedużej odległości od starożytne-
go Side. Na terenie hotelu goście znajdą wszystko, co potrzeba do 

wygodnego wypoczynku, a w zasięgu ręki znajdują się liczne bazary 
oraz przepiękną nadmorską promenadę. Hotel spodoba się zarówno 

parom, jak i rodzinom z dziećmi. Jest idealny dla osób, którym zależy 
na luksusowych wakacjach.
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HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 2016 r.
Położenie: ok. 1,5 km od centrum 
Titreyengol, ok. 7 km od centrum 
Side, ok. 75 km od lotniska. Hotel 
usy tuowany na powierzchni 
18 000 m2.
Na terenie hotelu znajduje się 6 re-
stauracji, 6 barów, 3 sale konferen-
cyjne, pralnia, 3 baseny odkryte, 
5 zjeżdżalni wodnych, basen kryty.

PLAŻA
300 m od hotelu, prywatna, piasz-
czysto - żwirowa, 60 m długości. 
Do plaży kursuje meleks. Parasole, 
leżaki, materace i ręczniki plażowe. 

POKOJE
Zlokal izowane są w  sześcio-
piętrowym budynku głównym. 
Wyposażone są w  klimatyzację 
centralną, sejf, mini bar, zestaw do 
parzenia kawy i herbaty, TV, telefon, 

łazienkę (WC, suszarka, prysznic), 
balkon.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje ekonomiczne dla max 3 os.
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje standardowe large dla max 
4 os., pokoje rodzinne dla max 4 os., 
suity dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 5 restauracji 
à la carte, 6 barów

Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja, przekąski, podwieczorek, 
lody, późny posiłek
 ∞ wybrane lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe
 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ włoska, turecka, rybna, meksy-
kańska, dalekowschodnia

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik
 ∞ plac zabaw
 ∞ opiekunka
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ sauna
 ∞ łaźnia turecka 
 ∞ centrum SPA, jacuzzi
 ∞ siłownia, masaż
 ∞ tenis stołowy
 ∞ bilard 

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 13 lat

Wysokiej klasy, pięciogwiazdkowy hotel otwarty w 2016 roku, położony w nie-
wielkiej odległości od centrum nadmorskiej, turystycznej miejscowości Titrey-
engol. Hotel oferuje swoim gościom usługi na wysokim poziomie w niezwykle 
szerokim zakresie - kompleks basenów ze zjeżdżalniami, prywatna plaża oraz 
wyżywienie w  opcji Ultra All Inclusive. Ciekawy wachlarz zajęć sportowo- 
rekreacyjnych nie zawiedzie nawet najbardziej wymagających klientów. 

ALL INCLUSIVE✓

Jadore Deluxe TURCJA
SIDE

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Turan Prince World 

PRZYKŁADOWY POKÓJ

ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓
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Jadore Deluxe 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 1993 r. Odnowiony 
w 2015 r.
Położenie: Kizilagac, 12 km od 
Manavgat, 19 km od Side, 78 km od 
lotniska. Hotel usytuowany na po-
wierzchni 132 000 m2.
N a  te re n ie  h ote lu  zna j du-
ją się 4 restauracje, 7 barów, 3 sale 
konferencyjne, sklepiki i punkty usłu-
gowe, pralnia, basen kryty i kompleks 
4  basenów odkrytych, 14 zjeż-
dżalni wodnych w aquaparku oraz 
lunapark. Urozmaicony program ani-
macyjny, w tym polskojęzyczny ani-
mator dla dzieci oraz rozbudowane 
zaplecze rekreacyjno-sportowe dla 
osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, z  pomo-
stem, szeroka, piaszczysto-żwirowa, 
200 m długości, posiada certyfikat 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ma-
terace i ręczniki. Beach Bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w  budynku 
głównym, w 62 bungalowach klu-
bowych i  w  4 budynkach Select. 
Wyposażone są w klimatyzację cen-
tralną, sejf, minibar, zestaw do parzenia 
kawy i herbaty, telefon i TV, łazienkę 
(suszarka, prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
 ∞ pokoje dla niepełnosprawnych dla 
max 4 os.

 ∞ pokoje klubowe dla max 5 os., 
pokoje select dla max 6 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 3 restauracje 
à la carte, 7 barów

All Inclusive (10:00-02:00)
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja późny 
posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek i lody
 ∞ lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców
 ∞ pakiety urodzinowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ chińska, meksykańska, rybna

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator dla 
dzieci w wieku 4-11 lat, od 17.06 
do 16.09
 ∞ zajęcia w mini klubie
 ∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą 
przebywać na terenie mini klubu 
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
 ∞ klub dla nastolatków w wieku 
12-17 lat
 ∞ mini disco, mini zoo
 ∞ place zabaw

 ∞ 2 brodziki
 ∞ aquapark (7 zjeżdżalni)
 ∞ lunapark z karuzelami
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji

 ∞ opiekunka
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje
 ∞ siłownia, aerobik
 ∞ sauna, łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy, rzutki, minigolf
 ∞ 5 kortów tenisowych
 ∞ koszykówka, siatkówka
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ standardowe boisko do piłki nożnej
 ∞ dyskoteka, salon piękności
 ∞ bilard, lunapark
 ∞ centrum SPA
 ∞ jacuzzi, masaż
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 6 lat

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

Turan Prince World TURCJA
SIDE

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Rodzinny hotel położony przy szerokiej plaży odznaczonej certyfikatem Błękitnej Flagi. Kompleks 
basenów odkrytych, rozbudowany aquapark dla małych i dużych, lunapark i wiele innych atrakcji 
w ciągu dnia i wieczorem. Do tego zielony ogród i mnóstwo miejsca do hasania. To wszystko czyni 
hotel idealnym przede wszystkim na wakacje z dziećmi. 

ANIMACJEANIMACJEPOLSKIEPOLSKIE

POKOJE

6-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

6-osobowych

dla 
rodzin
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2012 r.
Położenie: Colakli, 9 km od Side, 40 
km od lotniska. Hotel usytuowany 
na powierzchni 60 000 m2.
Na terenie hotelu znajduje się 6 re-
stauracji, 7 barów, room service, 
pralnia, 3 sale konferencyjne, 
2 baseny odkryte, aquapark z 8 zjeż-
dżalniami. Bogaty program anima-
cyjny dla dzieci i dorosłych, lunapark 
oraz szeroki wachlarz zajęć re-
kreacyjno-sportowych dla osób 
aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczy-
sta, 116 m długości, posiada certy-
fikat Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, 
ręczniki plażowe. Beach Bar. 

POKOJE
Zlokal izowane są w  budynku 
głównym. Wyposażone są w klima-
tyzację centralną, sejf, minibar, 
telefon, TV, łazienkę (wanna lub 
prysznic, WC, suszarka), balkon.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe superior dla 
max 4 os.

 ∞ pokoje dla niepełnosprawnych
 ∞ pokoje rodzinne, junior suity dla 
max 3 os., suity Royal Alhambra 
dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 5 restauracji 
à la carte, 7 barów

Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ późne śniadanie, późny posiłek
 ∞ przekąski, lody, podwieczorek

 ∞ lokalne i wybrane importowane 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ turecka, włoska, rybna, 
meksykańska, dalekowschodnia

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik, 3 zjeżdżalnie wodne
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ opiekunka

 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji

 ∞ plac zabaw
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 10 lat

Świetnie rozwinięta infrastruktura oraz ciekawa oferta centrum SPA spełni oczekiwania zarówno miłośni-
ków aktywnego wypoczynku jak i amatorów relaksowania się w zacisznym miejscu. Przestronny teren, 
imponujące zjeżdżalnie wodne oraz inspirujące animacje dla młodszych i starszych sprawią, że rodzinne 
wakacje spędzone tutaj na długo zostaną w pamięci.

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

Royal Alhambra TURCJA
SIDE Barbaross Beach Club 

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1996 r. Odnowiony 
w 2009 r.
Położenie: Orensehir, 4 km od 
Okurcalar, 25 km od Side, 33 km od 
Alanyi, 86 km od lotniska. Hotel usy-
tuowany na powierzchni 20 000 m2.
Na terenie hotelu znajduje się re-
stauracja, 3 bary, sala konferencyjna, 
pralnia, 2 baseny odkryte, 4 zjeż-
dżalnie wodne, basen kryty.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczy-
sto-żwirowa, 150 m długości. 
Parasole, leżaki, materace, ręczniki. 
Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w czteropiętro-
wym budynku głównym i 15 trzypię-
trowych bungalowach. Wyposażone 
są w  klimatyzację, sejf, minibar, 
telefon, TV, łazienkę, balkon.

Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje dla osób niepełnospraw-
nych, pokoje ekonomiczne dla max 
3 os., pokoje rodzinne z łóżkiem 
piętrowym dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja, 3 bary

All Inclusive (10:00-01:00)
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja serwowane w formie 
bufetu w restauracji głównej
 ∞ przekąski, podwieczorek, 
późny posiłek
 ∞ lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

INTERNET
 ∞ Kawiarenka internetowa płatna
 ∞ bezpłatne WI-FI w snack barze 
i nad basenem

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik, 2 zjeżdżalnie wodne
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ plac zabaw
 ∞ krzesełka w restauracji

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

 
DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 13 lat

Zlokalizowany nad brzegiem morza hotel oferuje spokój i komfort wypoczynku. Duży, zadbany 
ogród wypełniony niepowtarzalnym zapachem kwiatów i roślin, malownicze widoki i bliskość na-
tury sprawiają, że jest to miejsce dobre miejsce nie tylko dla rodzin z dziećmi ale również dla osób 
aktywnych dzięki rozbudowanemu zapleczu rozrywkowo-sportowemu.

Royal Alhambra Barbaross Beach Club TURCJA
SIDE

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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Club Side Coast 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony 
w 2011 r.
Położenie: Titreyengol, 7 km od 
Side, 75 km od lotniska. Hotel usy-
tuowany na powierzchni 38 000 m2.
Na terenie znajdują się 5 restauracji, 
bary, 2 sale konferencyjne, centrum 
biznesowe, room service, pralnia, 
basen kryty, 2 basen odkryte, 5 zjeż-
dżalni wodnych w aquaparku.

PLAŻA
250 m od hotelu, prywatna, piasz-
czysta, 100 m długości. Plaża posiada 
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki, materace, ręczniki. Przejście 
do plaży przez ulicę. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w  sześcio-
piętrowym budynku głównym. 
Wyposażone są w klimatyzację cen-
tralną, sejf, minibar, telefon, TV, ła-
zienkę (WC, wanna, suszarka), balkon.

Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje dla niepełnosprawnych dla 
max 3 os.

 ∞ pokoje rodzinne dla max 4 os., 
junior suity dla max 3 os., senior 
suity dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 4 restauracje 
à la carte, 5 barów

All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:

 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja, przekąski
 ∞ lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe

Restauracje à la carte: - wymagana 
rezerwacja.
 ∞ turecka, włoska
 ∞ rybna, meksykańska

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
 ∞ 2 place zabaw
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji głównej

 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje, 4 korty tenisowe
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy, rzutki, masaż
 ∞ aerobik, dyskoteka, bilard
 ∞ koszykówka, siatkówka, mini 
boisko do piłki nożnej

 ∞ salon piękności
 ∞ sporty wodne na plaży
 ∞ centrum SPA

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 13 lat
2. dziecko do 13 lat

ALL INCLUSIVE✓

Grand Prestige TURCJA
SIDE

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJ

ZJEŻDŻALNIE✓

Dogodna lokalizacja, bliskość lasów piniowych i szerokiej plaży, zieleń, 
cicha i spokojna okolica zapewnią spragnionym relaksu idealne warunki 

do wakacyjnego wypoczynku. Amatorzy szaleństw znajdą tu Baseny 
ze zjeżdżalniami oraz rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe. 
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ALL INCLUSIVE✓

Club Side Coast  TURCJA
SIDE

Club Side Coast łączy w sobie kameralny charakter z przytulną, domową atmosferą rodzinnych 
wakacji. Dogodna lokalizacja pozwala cieszyć się bliskością zielonej miejscowości Colakli oraz 
szeroką, skąpaną w slońcu plażą. 

TURCJA
SIDE

ALL INCLUSIVE✓

Grand Prestige 

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2006 r., jeden z bu-
dynków w  2012 r. Odnowiony 
w 2014 r.
Położenie: Colakli, 10 km od Side, 
54 km od lotniska. Hotel usytuowa-
ny na powierzchni 11 500 m2.
Na terenie hotelu znajdują się 2 re-
stauracje, 4 bary, room service, 
2  sale konferencyjne, centrum 
biznesowe, pralnia, basen kryty, 
2 baseny odkryte, 5 zjeżdżalni 
wodnych. Polskojęzyczny anima-
tor dla dzieci w mini klubie, anima-
cje dla dorosłych, duży wybór zajęć 
rekreacyjno-sportowych dla osób 
aktywnych.

PLAŻA
700 m od hotelu, prywatna, piasz-
czysta, 300 m długości, odzna-
czona certyfikatem Błękitnej Flagi. 
Parasole, materace, leżaki i ręczniki, 

pawilony. Przejście do plaży przez 
ulicę. Na plażę kursuje bus hotelo-
wy. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach. 
Wyposażone są w klimatyzację in-
dywidualną, sejf, minibar, telefon, 
TV, łazienkę (wanna lub prysznic, 
suszarka, WC), balkon.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe
 ∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.
 ∞ pokoje dla niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, restauracja 
à la carte, 4 bary

All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja 

 ∞ późny posiłek
 ∞ przekąski, podwieczorek i lody

 ∞ wybrane lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à  la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ turecka

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator dla dzieci 
w wieku 4-12 lat, od 17.06 do 16.09

 ∞ zajęcia w mini klubie m.in.: zajęcia 
plastyczne, gry planszowe, 
teatrzyk, zawody sportowe, nauka 
języków obcych

 ∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą 
przebywać na terenie mini klubu 

tylko pod opieką rodzica/opiekuna
 ∞ 3 brodziki (1 kryty), 2 place zabaw
 ∞ menu i krzesełka w restauracji
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ kort tenisowy
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, 
cymbergaj, bilard

 ∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka 
plażowa, mini boisko do piłki 
nożnej, sporty wodne na plaży

 ∞ aerobik, dyskoteka, animacje
 ∞ salon piękności, masaż
 ∞ centrum SPA

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 13 lat

ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ANIMACJEANIMACJEPOLSKIEPOLSKIE

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2011 r.
Położenie: Evrenseki, 8 km od Side, 
55 km od lotniska. Hotel usytuowa-
ny na powierzchni 14 000 m2.
Na terenie znajdują się 3 restauracje, 
4 bary, room service, 4 sale konfe-
rencyjne, pralnia, 2 baseny odkryte, 
3 zjeżdżalnie wodne. Interesujący 
program animacyjny oraz zaple-
cze rekreacyjno-sportowe dla osób 
aktywnych.

PLAŻA
300 m od hotelu, prywatna, piasz-
czysta, 100 m długości. Plaża posiada 
certyfikat Błękitnej Flagi. Przejście do 
plaży promenadą. Wspólne zadasze-
nie z materiału. Leżaki, materace , 
ręczniki plażowe. Beach Bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w 3 pięciopiętro-
wych budynkach. Wyposażone są 
w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, łazienkę (WC, prysznic, su-
szarka), telefon, TV, balkon.

Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje dla niepełnosprawnych 
dla max 3 os.

 ∞ suity rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 2 restauracje 
à la carte, 4 bary

All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja

 ∞ przekąski, podwieczorek, lody, 
późny posiłek
 ∞ lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe
 ∞ pakiety dla nowożeńców

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ turecka, rybna

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ plac zabaw, 2 brodziki, 
3 zjeżdżalnie wodne

 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji głównej

 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ opiekunka

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

 ∞ bilard, cymbergaj
 ∞ koszykówka
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 13 lat

Hotel oferuje komfortowe wakacje dla całej rodziny – mini klub, baseny 
a Liczne atrakcje wieczorne, bogata oferta rekreacyjno-sportowa oraz zabiegi 
pielęgnacyjne w centrum SPA sprawią, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
W tym hotelu nie ma miejsca na nudę.

ALL INCLUSIVE✓

Seher Sun Palace TURCJA
SIDE

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Rainbow Castle 

PRZYKŁADOWY POKÓJ

ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓
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Seher Sun Palace Rainbow Castle TURCJA
SIDE

ALL INCLUSIVE✓

HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony 
w 2016 r.
Położenie: 2 km od centrum Side, 
ok. 7 km od Manavgat, ok. 10 km 
od Colakli, 65 km od lotniska. 
Hotel usytuowany na powierzchni 
10 000 m2.

Na terenie hotelu znajduje się re-
stauracja, bar, pralnia,zjeżdżania 
wodna, basen odkryty.

PLAŻA
450 m od hotelu, publiczna, piasz-
czysta. Dojście do plaży przez ulicę. 
Parasole, leżaki i materace. Na plażę 
kursuje bus hotelowy.

POKOJE
Zlokalizowane są w 21 czteropiętro-
wych budynkach. Wyposażone są 
w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, TV, telefon, łazienkę (su-
szarka, prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 2 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.
 ∞ pokoje rodzinne anex dla max 6 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, bar przy 
basenie

All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, obiad 
 ∞ kolacja, podwieczorek
 ∞ wybrane lokalne napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby płatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje, plac zabaw, brodzik
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji głównej 

 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje, rzutki
 ∞ sauna
 ∞ centrum SPA
 ∞ łaźnia turecka
 ∞ masaż
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 14 lat

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Dogodnie położony w pobliżu centrum miasta szczególnie polecany dla 
osób aktywnych i zainteresowanych historią. Bogactwo antycznych za-
bytków, duży wybór sklepików, restauracji oraz nocne życie, które oferuje 
starożytne Side przyciąga rzesze turystów. Aranżacja hotelu w soczystych 
kolorach letnich owoców urzeka atmosferą radości i emanuje energią.

ZJEŻDŻALNIE✓

PRZYKŁADOWY POKÓJ

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin
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BELEK IDEALNY KURORT DLA WYMAGAJĄCYCH GOŚCI,
CENIĄCYCH KOMFORT I WYGODĘ. MIEJSCOWOŚĆ SŁYNIE
ZE WSPANIAŁYCH PÓL GOLFOWYCH, NAJPIĘKNIEJSZYCH
W TURCJI PIASZCZYSTYCH PLAŻ, PACHNĄCYCH
SOSNOWYCH LASÓW I ELEGANCKICH OŚRODKÓW 
WYPOCZYNKOWYCH.

Belek
Wakacje z widokiem na luksus

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
✔✔ doskonale przygotowane pola golfowe
✔✔ cudowne, piaszczyste plaże Riwiery Tureckiej
✔✔ pozostałości starożytnych miast Aspendos i Perge
✔✔ wodospad Kursunlu
✔✔ aquapark i delfinarium 
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LISTA HOTELI – BELEK

98 XANADU RESORT 5 X X X X 2-12

102 GURAL PREMIER BELEK 5 X X X X 2-13

103 SUSESI LUXURY 5 X X X X 2-7

104 RIXOS PREMIUM BELEK 5 X X X 2-12

105 SPICE 5 X X X X 2-12

106 
THE LAND OF LEGENDS 
THEME PARK

5 X X 2-6

107 MAXX ROYAL BELEK 5 X X X X 2-12
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LISTA HOTELI – BELEK

108 ELA QUALITY 5 X X X X 2-13

109 REGNUM CARYA 5 X X X 2-12

110 SHERWOOD DREAMS 5 X X X X 2-12

111 BELLIS DELUXE 5 X X X X 2-12

112 AYDINBEY FAMOUS 5 X X X X 2-13

113 LIMAK ATLANTIS 5 X X X X 2-15 2-7

Bogactwo atrakcji
Region Belek leży na rozległej zielonej równinie 
poprzecinanej kanałami rzeki Kopru Çayi. Słynie ze 
złocistych, dobrze zagospodarowanych plaż, na których 
działają beach bary i wypożyczalnie sprzętu do uprawiania 
sportów wodnych. To raj dla miłośników aktywnego 
wypoczynku, amatorów windsurfingu, nart wodnych, 
żeglarstwa i  jazdy konnej. Od kwietnia do października 
panuje tu doskonała pogoda, w tym okresie prawie nigdy 
nie pada deszcz. 
Miłośnicy historii zachwycą się licznymi budowlami 
z okresu Imperium Rzymskiego.
To także świetny punkt wypadowy do pobliskich starożyt-
nych miast Aspendos i Perge.

Eukaliptusowy mikroklimat
W okolicy kurortu w głębi lądu znajduje się obszar chro-
niony z gęstymi lasami piniowymi i eukaliptusowymi. Tu-
ryści znajdują tu spokój i znakomity mikroklimat. Uroczym 
elementem krajobrazu są też zielone tropikalne palmy.

Stolica golfa
Belek słynie z  fantastycznych pól golfowych. Sport ten 
wbrew obiegowej opinii wymaga sprawności fizycznej 
i dobrej kondycji. Wysiłkiem jest zarówno przemierzanie 

pola golfowego, jak i noszenie sprzętu (oczywiście dla le-
niwych wynaleziono różne ułatwienia – torby na kółkach, 
wózki do poruszania się po polu). Przejście przez wszyst-
kie dołki na polu zajmuje zwykle kilka godzin. Sprzęt moż-
na wypożyczyć na miejscu. Inwestowanie w  specjalny 
ubiór do golfa też nie jest konieczne – jest raczej obja-
wem snobizmu niż koniecznością.

Karadayi
Boğazkent

Xanadu Resort

Bellis Deluxe Ela Quality
Susesi Luxury

Maxx Royal Belek
Spice
Gural Premier Belek

Limak Atlantis

Rixos Premium Belek

Aydinbey Famous

Sherwood 
Dreams

Kadriye

Regnum Carya

●● The Land of Legends Theme Park

Smakuj życie

Klub golfowy w Belek

Morze ŚródzieMne

Belek

BELEK
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Luksusowe wakacje z High Class All Inclusive
Zapach świerkowego lasu, inspirowana starożytnością architektura oblana basenami i piękna 
piaszczysta plaża pozwalają wypocząć ciału i duszy! Dzieci, i młodsze i nastolatki, dadzą upust 
swej fantazji w wyjątkowym Fancyland, gdzie na pow. 5500m2 czeka ich własny, pełen zabawy 
i beztroski świat!

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony 
w 2015 r.
Położenie: 7 km od Belek, 40 km 
od lotniska, 50 km od Antalyi. Hotel 
usy tuowany na powierzchni 
150 000 m2.
Na terenie znajduje się 7 restauracji, 
9 barów, room service, 14 sal kon-
ferencyjnych, centrum biznesowe, 
pralnia, 3 baseny odkryte, 3 zjeżdżal-
nie wodne. Bogaty program anima-
cyjny dla dorosłych, polskojęzyczny 
animator dla dzieci oraz urozmaico-
ne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla 
osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysto-żwirowa, 415 m długo-
ści, posiada certyfikat Błękitnej Flagi. 
Pomiędzy hotelem a plażą przepły-
wa rzeka - przejście przez mostek. 
Parasole, ręczniki, leżaki, pawilony. 
Plac zabaw dla dzieci. Beach Bar. 

Specjalna strefa dla dorosłych, 
dyskoteka, strefa VIP z pawilona-
mi, pomost z barem i leżakami, 
specjalne udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku 
głównym, w 12 bungalowach, 
2 wille prezydenckie. Wyposażone 
są w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy 
i herbaty, telefon, TV, łazienka 
(wanna lub prysznic, suszarka, WC, 
szlafroki), balkon lub taras. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ suity dla max 6 os.
 ∞ pokoje dla osób 
niepełno-
sprawnych 
dla max 3 os.

 ∞ pokoje 
rodzinne dla 
max 5 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 6 restauracji 
à la carte, 9 barów

High Class All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, kolacja

 ∞ przekąski, podwieczorek, 
lody, późny posiłek

 ∞ lokalne oraz wybrane 
importowane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ świeżo wyciskany sok 
pomarańczowy

 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.

 ∞ chińska, francuska, meksykańska
 ∞ włoska, turecka, rybna

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ joga, aerobik 

 ∞ siłownia, jacuzzi, sauna, 
łaźnia turecka

 ∞ koszykówka, siatkówka, 
siatkówka plażowa

 ∞ mini boisko do piłki nożnej
 ∞ łucznictwo
 ∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
 ∞ szachy, kręglel, cymbergaj
 ∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
 ∞ animacje, kino, dyskoteka
 ∞ miejsce do ćwiczeń dla golfistów
 ∞ salon piękności 
 ∞ centrum SPA
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 12 lat.

98

POKOJE

6-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

6-osobowych

dla 
rodzin

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓

WIFI GRATIS✓

ZJEŻDŻALNIE✓

TURCJA
BELEK

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Xanadu Resort 
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Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator  
dla dzieci od 17.06 do 16.09

 ∞ zajęcia w mini klubie dla 
dzieci w wieku 4-16 lat, m.in.: 
zajęcia plastyczne, gry planszowe, 
teatrzyk, zawody sportowe

 ∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą 
przebywać na terenie mini klubu 
tylko pod opieką rodzica/opiekuna

 ∞ duży plac zabaw ze zjeżdżalniami, 
huśtawkami i trampoliną

 ∞ podgrzewany basen dla najmłod-
szych, basen do aktywności 
z pistoletami wodnymi

 ∞ 4 baseny, zjeżdżalnie wodne
 ∞ mini lunapark, fresh park
 ∞ 2 wieże ze zjeżdżalniami wodnymi
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ opiekunka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji głównej 

 ∞ przekąski FancySnack
 ∞ przyjęcia urodzinowe dla dzieci
 ∞ akademia tenisa ziemnego

99

ANIMACJEANIMACJEPOLSKIEPOLSKIE

TURCJA
BELEKXanadu Resort 

hotele Belek v14 EMS.indd   99 23/11/16   13:20



100100

 Hotel 
zbudowany 
tak, by chronić 
żółwie Caretta 
 Caretta

Centrum SPA: Shang-Du Basen relaksacyjny i bungalowy w piniowym lesie

Przykładowy pokój
Piękna plaża z osobnymi strefami: 
dla rodzin i dla osób powyżej 16 lat

High Class 
All Inclusive 24h

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓

WIFI GRATIS✓

ZJEŻDŻALNIE✓

TURCJA
BELEK Xanadu Resort 
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Fancyland

Adventure Park

Fresh Park

Mini Lunapark

TURCJA
BELEKXanadu Resort 
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ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓

WIFI GRATIS✓

ZJEŻDŻALNIE✓

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony 
w 2015 r.
Położenie: 1 km od Belek, 35 km od 
lotniska. Hotel usytuowany na po-
wierzchni 130 000 m2.
Na terenie znajduje się 5 restaura-
cji, 12 barów, sejf w recepcji, pralnia, 
basen kryty, 2 baseny odkryte, 
aquapark z 16 zjeżdżalniami. 
Urozmaicony program animacyj-
ny, klub Happyland dla dzieci oraz 
rozbudowane zaplecze rekreacyjno-
-sportowe dla osób aktywnych.

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

POKOJE
Zlokalizowane są w 22 budynkach. 
Wyposażone są w klimatyzację 
centralną, sejf, minibar, zestaw do 
parzenia kawy i herbaty, łazienkę 
(prysznic lub wanna z jacuzzi, WC, 
suszarka), telefon, TV, balkon. 
 

Typy pokoi:
 ∞ pokoje dla max 4 os.
 ∞ suity superior dla max 4 os., 
suity rodzinne superior dla max 
5 os., suity prezydenckie pool, 
pokoje rodzinne dla max 6 os., 
pokoje pool dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 4 restauracje 
à la carte, 12 barów

Ultra All Inclusive (10:00-02:30) 
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, kolacja, przekąski, podwie-
czorek, lody oraz późny posiłek

 ∞ lokalne i wybrane importo-
wane napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe, świeżo wyci-
skany sok pomarańczowy

 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ włoska, turecka, śródziem-
nomorska, azjatycka

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w klubie 
Happyland dla dzieci 4-17 lat

 ∞ 2 place zabaw
 ∞ 2 brodziki, aquapark (8 zjeżdżalni)

 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji głównej 

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ opiekunka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy, szachy, 
mini golf, rzutki 

 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ mini boisko do piłki nożnej
 ∞ aerobik, masaż
 ∞ 8 kortów tenisowych, lekcje tenisa 
 ∞ centrum SPA, salon piękności 
 ∞ cymbergaj, sala gier

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 13 lat.

Gural Premier Belek TURCJA
BELEK

Wyjątkowo luksusowy kompleks wakacyjny otoczony pięknym, palmowym ogrodem 
z  rewelacyjnym widokiem na lazur Morza Śródziemnego. Na najmłodszych gości 
czeka bajeczny aquapark ze zjeżdżalniami i mini klub Happyland. Miłośnikom aktyw-
nego wypoczynku spodoba się rozbudowane zaplecze sportowo-rekreacyjne i duże 
centrum tenisowe. Znakomity wybór menu oraz tradycyjne specjały tureckie spoży-
wane na słonecznym tarasie będą dopełnieniem szczęścia w tym wakacyjnym raju.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

PRZY PLAŻY

1616
ZJEŻDŻALNIZJEŻDŻALNI

Susesi Luxury 
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Gural Premier Belek 
Susesi Luxury Resort to wyjątkowy obiekt dla wyjątkowych gości. Miejsce to wyróżnia się dbałością 
o każdy detal, począwszy od komfortowych pokoi, poprzez eleganckie tarasy, wypielęgnowany zielony 
ogród, aż po wyrafinowaną kuchnię w eleganckich restauracjach. Dopełnieniem szczęścia jest duży 
wybór basenów, aquapark ze zjeżdżalniami oraz bogaty program animacji dla dzieci i dorosłych.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2007 r.
Położenie: 2 km od centrum Belek, 
35 km od lotniska. Hotel usytuowa-
ny na powierzchni 90 000 m2.
Na terenie znajduje się 7 restauracji, 
12 barów, room service, 12 sal kon-
ferencyjnych, sejf w recepcji, pralnia, 
2 baseny kryte, 5 basenów odkry-
tych, aquapark z 6 zjeżdżalniami. 
Urozmaicony program animacyjny 
dla dzieci i dorosłych oraz obszer-
ny wybór zajęć rekreacyjno-sporto-
wych dla osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomo-
stem, piaszczysto-żwirowa, 300 m 

długości, posiada certyfikat Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki 
plażowe, pawilony. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach, 
w 6 dwupiętrowych budynkach 
Lake House. Wyposażone są w kli-
matyzację centralną, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy i herbaty, 
telefon, TV, łazienkę (wanna lub 
prysznic, suszarka, WC), balkon 
lub taras. 

Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe 
deluxe dla max 4 os.

 ∞ pokoje rodzinne dla max 7 os.
 ∞ suity dla max 6 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 6 restauracji 
à la carte, 12 barów

Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja, 
późny posiłek

 ∞ przekąski i podwieczorek
 ∞ lokalne oraz wybrane 
importowane napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe, świeżo 
wyciskany sok pomarańczowy

 ∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: - wymagana 
rezerwacja.
 ∞ turecka, meksykańska
 ∞ włoska, dalekowschodnia, 
rybna, steak house

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ 2 place zabaw, 2 brodziki, 
2 zjeżdżalnie wodne
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat
 ∞ opiekunka
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji głównej

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ 2 korty tenisowe, squash
 ∞ lekcje tenisa
 ∞ animacje
 ∞ siłownia, sauna
 ∞ łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy
 ∞ rzutki, szachy
 ∞ koszykówka
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ mini boisko do piłki nożnej
 ∞ aerobik, dyskoteka
 ∞ salon piękności, centrum SPA
 ∞ masaż, jacuzzi
 ∞ cymbergaj, bilard, kręgle, golf
 ∞ standardowe boisko do piłki nożnej
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 7 lat.

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
BELEKSusesi Luxury 

POKOJE

7-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

-osobowych

dla 
rodzin7
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ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
WIFI GRATIS✓

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Rixos Premium Belek TURCJA
BELEK

HOTEL
Kategoria lokalna: tourism complex 
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony 
w 2015 r.
Położenie: 5 km od Belek, 40 km od 
lotniska. Hotel usytuowany na po-
wierzchni 405 000 m2.
Na terenie znajduje się 5 restaura-
cji, 10 barów, room service, cukier-
nia, 7 sal konferencyjnych, centrum 
biznesowe, pralnia, 2 baseny kryte, 
8 basenów odkrytych. Urozmaicony 
program animacyjny oraz rozbudo-
wane zaplecze rekreacyjno-sporto-
we dla osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 
1 km długości, posiada certyfikat 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ma-
terace, ręczniki, pawilony. 

POKOJE
Zlokalizowane są w  budynku 
głównym, w 2 aneksach i 40 willi. 
Wyposażone są w  klimatyzację 
centralną, sejf, minibar, zestaw do 

parzenia kawy i herbaty, telefon, TV, 
łazienkę (WC, wanna lub prysznic, 
suszarka), balkon lub taras. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe deluxe 
dla max 4 os. (2+1+1 infant)

 ∞ suity deluxe dla max 4 os.
 ∞ suity rodzinne dla max 4 os., 
 ∞ wille executive dla max 6 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 3 restauracje 
à la carte, 10 barów

Premium All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, kolacja, późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek, lody
 ∞ lokalne oraz wybrane 
importowane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ świeżo wyciskane soki z owoców
 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: 
 ∞ francuska, steak house, rybna

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-17 lat

 ∞ 2 place zabaw
 ∞ 2 brodziki, zjeżdżalnie wodne 
 ∞ menu i krzesełka dla 
dzieci w restauracji

 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ opiekunka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
 ∞ koszykówka, siatkówka, 
siatkówka plażowa

 ∞ boisko do piłki nożnej 
 ∞ aerobik, joga, pilates, 
kick box, jiu jitsu

 ∞ tenis stołowy, łucznictwo, 
rzutki, szachy, boccia

 ∞ 7 kortów tenisowych, squash
 ∞ animacje, dyskoteka, kino
 ∞ centrum SPA, masaż
 ∞ jacuzzi

 ∞ bilard, kręgle, cymbergaj
 ∞ lekcje tenisa
 ∞ jazda konna
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 12 lat.

Elegancki hotel położony wśród pięknej, zadbanej zieleni przy długiej, piaszczystej 
plaży. Dla lubiących aktywnie spędzać urlop przygotowano szerokie zaplecze 
sportowo-rekreacyjne oraz zabiegi w centrum SPA dla szukających odprężenia. 
Kompleks zaspokoi wymagania nawet najbardziej wymagających gości. Idealne 
miejsce na luksusowe wakacje z rodziną.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Spice 
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Rixos Premium Belek 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2007 r. Prace 
remontowo-renowacyjne wyko-
nywane są co roku w zależności od 
eksploatacji.
Położenie: 2 km od Belek, 35 km od 
lotniska. Hotel usytuowany na po-
wierzchni 91 000 m2.
Na terenie hotelu znajduje się 
6 restauracji, 5 barów, room service, 
10 sal konferencyjnych, pralnia, 
basen kryty, 2 baseny 
odkryte, 7 zjeżdżalni 
wodnych w aquaparku. 
Zróżnicowany program 
animacyjny oraz roz-
budowane zaplecze 
rekreacyjno-spor-
towe dla osób 
aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, pry-
watna, piaszczy-
s t o - ż w i r o w a , 
270 m długości. 
Plaża posiada cer-
tyfikat Błękitnej 
Flagi. Parasole, 

leżaki, ma-
terace, ręcz-

niki, pawilony.  
Beach Bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopię-
t row ym budynku g łównym, 
w trzypiętrowym aneksie, 22 jedno 
i dwupiętrowe wille i w trzypiętro-
wym budynku Family. Wyposażone 
są w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, telefon, TV, łazienkę (WC, 
wanna lub prysznic, suszarka), 
balkon lub taras. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
 ∞ suity dla max 6 os.

 ∞ pokoje Pool dla max 4 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla 

max 6 os. 

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja 
główna, 
5 restauracji 
à la carte, 5 barów

Ultra All Inclusive 
(24h) 
Formuła zawiera: 

 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, kolacja, późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek, lody
 ∞ lokalne oraz wybrane 
importowane napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe, świeżo wyciskany 
sok pomarańczowy do śniadania

 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja. 
 ∞ włoska, azjatycka, śród-
ziemnomorska, turecka, 
międzynarodowa 

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w klubach 
dla dzieci w wieku 4-18 lat

 ∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
 ∞ plac zabaw
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji głównej 

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ opiekunka 

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia 
turecka, jacuzzi

 ∞ tenis stołowy, rzutki, szachy
 ∞ 4 korty tenisowe, lekcje tenisa
 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa, 
mini boisko do piłki nożnej, aerobik

 ∞ animacje, dyskoteka, kino
 ∞ salon piękności, centrum SPA, 
zabiegi w łaźni tureckiej, masaż

 ∞ kręgle, bilard
 ∞ standardowe boisko do piłki nożnej
 ∞ golf
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 12 lat.

Hotel urzeka magią i starannym wystrojem, inspirowanym indyjską kulturą. Bezpośredni dostęp 
do piaszczystej plaży oraz turkus morza Śródziemnego zachęcają do zażywania kąpieli wodnych 
i słonecznych. Liczne atrakcje przygotowane dla Gości kurortu sprawią, że urlop będzie niezapo-
mnianym czasem zabawy i wypoczynku w pięknej scenerii, z dala od zgiełku miasta.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
BELEKSpice 

POKOJE

6-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

6-osobowych

dla 
rodzin
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

WIFI GRATIS✓

ZJEŻDŻALNIE✓

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK 
Data otwarcia: 2016 r.
Położenie: Kadriye, ok. 7 km od 
Belek, 30 km od Antalyi, 27 km od 
lotniska. Hotel usytuowany na po-
wierzchni 17 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się restau-
racja, 3 bary, pralnia, basen kryty. 
Do hotelu przylega park wodny „The 
Land of Legends”, na terenie którego 
znajduje się wiele atrakcji wodnych, 
takich jak kompleks basenów 
z ponad 40 zjeżdżalniami, dzika 
rzeka, leniwa rzeka, kolejka wodna, 
białe piaszczyste plaże, kino 5D oraz 
„Animal Park” z tropikalnymi rybami, 
delfinami i rekinami, które podziwiać 
można podczas podwodnego safari.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku 
głównym. Wyposażone są w klima-
tyzację, TV, telefon, sejf, mini bar, 

łazienkę (WC, suszarka, prysznic), 
balkon lub taras. 
 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje deluxe
 ∞ suity
 ∞ pokoje deluxe conection

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 2 restauracje 
à la carte, 3 bary

Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, obiadokolacja
 ∞ wybrane lokalne napoje bezal-

   koholowe do śniadania
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, obiadokolacja
 ∞ wybrane lokalne napoje bezal-
koholowe do śniadania

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ plac zabaw
 ∞ kompleks zjeżdżalni w parku 
wodnym „The Land of Legends” 

 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji głównej

 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ opiekunka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, 
 ∞ sauna, 
 ∞ łaźnia turecka
 ∞ centrum SPA , masaż, 
salon piękności

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 6 lat.

The Land Of Legends Theme Park TURCJA
BELEK

JEDEN 

z NAJWIĘKSZYCH

 PARKÓW 

ROZRYWKI 

w Turcji!

JEDEN 

z NAJWIĘKSZYCH

 PARKÓW 

ROZRYWKI 

w Turcji!

Wyjątkowe miejsce niczym unikalna koncepcja łącząca w sobie wszystkie aspekty wakacji 
– zabawę, wygodę i luksus, zaskoczenie i wrażenie! To elegancki hotel z obsługą na 
światowym poziomie, gdzie już same pokoje pełne są fantazji i udogodnień. Wyjątkowości 
dodają niezliczone atrakcje ,,The Land of Legends’’, które pobudzą wszystkie zmysły, 
w tym „szalona rzeka”, basen ze sztuczną falą a do tego wodna kolejka roller coaster.  
Tego się nie da opisać, to trzeba przeżyć!

Maxx Royal Belek 
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The Land Of Legends Theme Park 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2011 r.
Położenie: 1 km od Belek, 35 km od 
lotniska, 45 km od centrum Antalyi. 
Hotel usytuowany na powierzchni 
1 040 500 m2.
Na terenie znajduje się 8 restaura-
cji, 15 barów, room service, 26 sal 
konferencyjnych, centrum bizneso-
we, pralnia, basen kryty, 5 basenów 
odkrytych, 11 zjeżdżalni wodnych 
w aquaparku oraz mini lunapark. 
Urozmaicony program animacyj-
ny oraz rozbudowane zaplecze 
rekreacyjno-sportowe dla osób 
aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczy-
sta z pomostem, 300 m długości. 
Posiada certyfikat Błękitnej Flagi. 
Parasole, materace, leżaki i ręczniki, 
pawilony. Do plaży kursuje bus ho-
telowy. Beach Bar. 

POKOJE
Zlokalizowane są w ośmiopiętro-
wym budynku głównym, w pięcio-
piętrowym budynku Terrace Houses 

i 37 willi. Wyposażone są w klimatyza-
cję centralną, sejf, minibar, zestaw do 
parzenia kawy i herbaty, telefon, TV, 
łazienkę (WC, prysznic lub wanna lub 
wanna z jacuzzi i prysznic, suszarka), 
balkon lub taras. 
Typy pokoi:
 ∞ suity dla max 5 os. 
 ∞ suity rodzinne dla max 8 os. 
 ∞ suity royal dla max 8 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, restauracje 
à la carte, 15 barów, cukiernia

Maxx All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ późne śniadanie, przekąski, 
podwieczorek, lody 
oraz późny posiłek

 ∞ lokalne oraz wybrane importowane 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ wybór kilku świeżo wyciskanych 
soków owocowych i warzywnych

 ∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ rybna, dalekowschodnia, 
meksykańska, steakhouse, między-
narodowa, włoska, turecka

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w klubach 
dla dzieci w wieku 4-17 lat

 ∞ 2 place zabaw
 ∞ 2 brodziki
 ∞ aquapark
 ∞ Dino Land i mini lunapark
 ∞ menu i krzesełka dla 
dzieci w restauracji

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka

 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ opiekunka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy, bilard, kręgle, 
rzutki, łucznictwo

 ∞ 9 kortów tenisowych
 ∞ koszykówka
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ aerobik, animacje
 ∞ dyskoteka, kino
 ∞ salon piękności, centrum SPA, 
masaż, pilates

 ∞ lekcje tenisa, golf, paintball
 ∞ standardowe boisko do piłki nożnej
 ∞ boccia
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 12 lat.

Elegancki i nowoczesny kompleks hotelowy, usytuowany na bardzo dużej powierzchni, bezpośrednio 
przy piaszczystej plaży nagrodzonej Błękitną Flagą. Zapewnia najwyższy poziom usług, dobrą zabawę 
dla całej rodziny, mini lunapark i Dino Land dla dzieci, różnorodne programy rozrywkowe oraz bogaty 
pakiet zabiegów relaksacyjnych w centrum SPA. Wakacje spędzone w tym hotelu spełnią oczekiwania 
nawet najbardziej wymagających, poszukujących luksusu gości oraz golfistów.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
BELEKMaxx Royal Belek 

LUNA
PARK

DINO
LAND

LUNA
PARK

DINO
LAND

POKOJE

8-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

8-osobowych

dla 
rodzin
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ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓

WIFI GRATIS✓

ZJEŻDŻALNIE✓

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony 
w 2015 r.
Położenie: 2 km od Belek, 35 km od 
lotniska. Hotel usytuowany na po-
wierzchni 110 000 m2.
Na terenie znajduje się 8 restauracji, 
13 barów, room service, 9 sal kon-
ferencyjnych, centrum bizneso-
we, pralnia, basen kryty, 5 basenów 
odkrytych,5 zjeżdżalni wodnych. 
Urozmaicony program animacyj-
ny, oraz rozbudowane zaplecze 
rekreacyjno-sportowe dla osób 
aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomo-
stem, piaszczysta, 270 m długości. 
Parasole, leżaki, materace i ręczniki 
plażowe. Pawilony. Beach Bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 sześcio-
piętrowych budynkach głów-
nych, w 7 dwupiętrowych willach 
i w 20 dwupiętrowych budynkach 
Lake House. Wyposażone są w kli-
matyzację centralną lub indywidu-
alną, sejf, minibar, łazienkę (WC, 

wanna lub prysznic, suszarka), 
telefon, TV, balkon lub taras. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje dla niepełnosprawnych
 ∞ pokoje rodzinne dublex 
dla max 5 os.

 ∞ pokoje superior dla max 3 os., suity
 ∞ ela palace dla max 8 os.
 ∞ pokoje klubowe dublex
 ∞ pokoje Pier dla max 
2 os., suity dla max 4 os., pokoje 
rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 7 restauracji 
à la carte, 13 barów 

Ela All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja oraz późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek i lody

 ∞ wybrane lokalne i importowane 
napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

 ∞ świeżo wyciskany sok poma-
rańczowy do śniadania

 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ turecka, francuska, francuska, 
meksykańska, japońska, 
rybna, kontynentalna

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w klubach 
dla dzieci w wieku 4-17 lat

 ∞ plac zabaw 
 ∞ 2 brodziki, 4 zjeżdżalnie

 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ opiekunka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa, 
mini boisko do piłki nożnej, aerobik

 ∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, 
szachy, minigolf

 ∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
 ∞ dyskoteka, kino, animacje
 ∞ salon piękności, centrum SPA, 
masaż, jacuzzi

 ∞ kręgle
 ∞ sporty wodne na plaży
 ∞ zajęcia i atrakcje w Art Studio 

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 13 lat.

Ela Quality TURCJA
BELEK

Niezwykle elegancki obiekt położony tuż przy piaszczystej plaży. Piękny, duży zielony teren 
pozwala czuć się tu swobodnie.  W zależności od nastroju możesz być w samym środku roz-
rywki lub  wypocząć kameralnie w zacisznym miejscu. Hotel szczególnie dedykowany rodzi-
nom z dziećmi z wieloma udogodnieniami i mnóstwem atrakcji.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

POKOJE

8-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

8-osobowych

dla 
rodzin

Regnum Carya 
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Ela Quality 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2014 r.
Położenie: Kadriye, 1 km od Belek, 
35 km od lotniska. Hotel usytuowa-
ny na powierzchni 1 050 000 m2.
Na terenie znajduje się 7 restaura-
cji, 10 barów, room service, 17 sal 
konferencyjnych, centrum bizne-
sowe, sejf w recepcji, pralnia, basen 
kryty, 4 baseny odkryte, 7 zjeżdżal-
ni wodnych w aquaparku. Animacje 
dla dzieci i dorosłych, bogate zaple-
cze rekreacyjno-sportowe dla osób 
aktywnych oraz zabiegi odnowy 
biologicznej.

PLAŻA
300 m od hotelu, prywatna, piasz-
czysta z pomostem, 220 m dłu-
gości. Parasole, leżaki, materace 
i ręczniki, pawilony. Do plaży kursuje 
bus hotelowy. Bar plażowy.

POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopiętro-
wym budynku głównym, w lake 
house. Wyposażone są w klima-
tyzację centralną, TV, telefon, sejf, 

minibar, zestaw do parzenia kawy 
i herbaty, łazienkę (WC, wannę lub 
prysznic, suszarka), balkon lub taras. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje luxury dla max 4 os.
 ∞ suity luxury dla max 5 os.
 ∞ pokoje rodzinne roof dla max 5 os.
 ∞ pokoje golf by pool – swim 
up dla max 4 os., suity golf by 
pool – swim up dla max 5 os. 

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 6 restauracji 
à la carte, 10 barów

Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, kolacja i późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek i lody
 ∞ lokalne oraz wybrane importowane 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy
 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ włoska, dalekowschodnia, 
turecka, rybna/owoce morza,  
brazylijska/steakhouse

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i mini klub dla dzieci 
w wieku 4-17 lat

 ∞ 2 place zabaw
 ∞ brodzik
 ∞ aquapark
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ opiekunka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia
 ∞ sauna
 ∞ łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy, rzutki
 ∞ 6 kortów tenisowych
 ∞ lekcje tenisa
 ∞ koszykówka
 ∞ siatkówka
 ∞ mini boisko do piłki nożnej
 ∞ standardowe boisko do piłki nożnej
 ∞ siatkówka plażowa

 ∞ aerobik
 ∞ animacje
 ∞ dyskoteka
 ∞ salon piękności
 ∞ centrum SPA 
 ∞ masaż
 ∞ jacuzzi
 ∞ cymbergaj
 ∞ bilard
 ∞ kręgle
 ∞ golf
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 12 lat.

Kompleks hotelowy położony na bardzo rozległym i niezwykle zagospodarowanym 
terenie. Bogata infrastruktura, ciekawa oferta sportowo-rozrywkowa i wysoki po-
ziom usług pozwolą zaznać tu wakacyjnego luksusu. Dzieci będą świetnie się bawić 
podczas gier i zabaw pod okiem animatorów, podczas gdy dorośli mogą relaksować 
się w basenie lub wypoczywać w ogrodzie. To hotel, który zadba o każdego Gościa, 
niezależnie od wieku. Hotel polecany wymagającym Klientom.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ALL INCLUSIVE✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
BELEKRegnum Carya 

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin
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ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓

WIFI GRATIS✓

ZJEŻDŻALNIE✓

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2011 r.
Położenie: Bogazkent, 15 km od 
Serik, 42 km od lotniska. Hotel usy-
tuowany na powierzchni 23 000 m2.
N a te re n ie  h ote lu  zn a j du-
ją się 3 restauracje, 6 barów, room 
service, sala konferencyjna, basen 
kryty, 3 baseny odkryte, 10 zjeż-
dżalni wodnych w aquaparku oraz 
lunapark. Urozmaicony program 
animacyjny oraz rozbudowane za-
plecze rekreacyjno-sportowe dla 
osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-
żwirowa, 200 m długości, odzna-
czona certyfikatem Błękitnej Flagi. 
Parasole, materace, leżaki i ręczniki. 
Beach Bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopiętro-
wym budynku. Wyposażone 
są w klimatyzację cen-
tralną, sejf, minibar, 
telefon, TV, łazienkę 
(WC, prysznic, su-
szarka), balkon 
lub ba lkon 
francuski. 

Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
 ∞ pokoje dla niepełno-
sprawnych dla max 4 os.

 ∞ pokoje large dla max 4 os., pokoje 
jacuzzi dla max 2 os., pokoje 
rodzinne connection dla max 4 os. 

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 2 restauracje 
à la carte, 6 barów

Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, kolacja, późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek, lody
 ∞ lokalne oraz wybrane 
importowane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ świeżo wyciskany sok poma-
rańczowy do śniadania

 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ międzynarodowa, włoska

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w klubach 
dla dzieci w wieku 5-17 lat

 ∞ 2 place zabaw
 ∞ 2 brodziki, 5 zjeżdżalni wodnych
 ∞ lunapark
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji głównej

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ opiekunka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, aerobik

 ∞ sauna, łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy, rzutki, 

szachy, minigolf
 ∞ kort tenisowy

 ∞ koszykówka, 
siatkówka

 ∞ siatkówka plażowa, mini 
boisko do piłki nożnej

 ∞ animacje, dyskoteka, kino
 ∞ salon piękności, centrum SPA,  
masaż, jacuzzi

 ∞ zabiegi na ciało w łaźni tureckiej
 ∞ bilard, kręgle
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 12 lat.

Sherwood Dreams TURCJA
BELEK

Położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży Sherwood Dreams należy do 
znanej i cenionej wśród turystów sieci hotelowej. Oferując solidną obsługę, duży 
wybór restauracji i barów, aquapark oraz lunapark zadowoli nawet najbardziej 
wymagających Klientów - tych małych i tych dużych. Bogaty wachlarz animacji 
oraz rozbudowana infrastruktura sportowo-rozrywkowa sprawia, że jest to ide-
alne miejsce na wypoczynek z rodziną.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

LUNA
PARK
LUNA
PARK

Bellis Deluxe 
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Sherwood Dreams 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 1992 r. Odnowiony 
w 2014 r.
Położenie: 4 km od Kadriye, 
6 km od Belek, 40 km od lotniska. 
Hotel usytuowany na powierzchni 
135 000 m2.
Na terenie znajduje się 6 restauracji, 
6 barów, room service, pralnia, 8 sal 
konferencyjnych, centrum bizne-
sowe, 5 basenów odkrytych, basen 
kryty, aquapark z 14 zjeżdżalniami 
wodnymi. Urozmaicony program 
animacyjny oraz rozbudowane za-
plecze rekreacyjno-sportowe dla 
osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysto-żwirowa, 290 m długo-
ści. Plaża odznaczona certyfikatem 
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ma-
terace, ręczniki, pawilony. Beach Bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w sześcio-
piętrowym budynku głównym, 

w 3 trzypiętrowych bungalowach, 
w dwupiętrowym budynku garden, 
w 8 trzypiętrowych budynkach Lake 
House. Wyposażone są w klimatyza-
cję, TV, telefon, sejf, minibar, łazienkę 
(wanna lub prysznic, suszarka, WC), 
balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ junior suity dla max 4 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max 6 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 5 restauracji 
à la carte, 6 barów

Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, kolacja, późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek
 ∞ szeroki wybór lokalnych 
i wybranych importowanych napoi 
alkoholowych i bezalkoholowych

 ∞ świeżo wyciskany sok poma-
rańczowy do śniadania

 ∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.

 ∞ śródziemnomorska, dalekow-
schodnia, steak, meksykańska/
francuska, włoska

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-16 lat

 ∞ zoo
 ∞ 2 place zabaw
 ∞ 3 brodziki, statek piracki 
ze zjeżdżalniami

 ∞ menu i krzesełka dla 
dzieci w restauracji

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ opiekunka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje, dyskoteka, kino
 ∞ siłownia, aerobik
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ koszykówka, mini boisko 
do piłki nożnej

 ∞ sauna, łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy, rzutki, 
szachy, minigolf

 ∞ 2 korty tenisowe
 ∞ lekcje tenisa
 ∞ centrum SPA,
 ∞ salon piękności, masaż 
 ∞ bilard, golf
 ∞ standardowe boisko do piłki nożnej 
 ∞ sporty wodne na plaży 
 ∞ jazda konna

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 12 lat.

Kompleks otoczony zielenią lasów sosnowych w zadbanym ogrodzie, oferuje swoim 
Gościom, ciszę, spokój oraz wspaniałą panoramę na turkusowe Morze Śródziemne. 
Ten unikalny obiekt łącząc w sobie jakość usług, obsługę i gościnność oferuje wa-
kacje z rodziną i przyjaciółmi na wysokim poziomie. Na Gości czeka tu szereg udo-
godnień: aquapark, centrum SPA oraz zoo będące domem dla wielu egzotycznych 
i krajowych zwierząt.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
BELEKBellis Deluxe 

 ZOO

AQUA 
PARK

ZOO

AQUA 
PARK
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ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓

WIFI GRATIS✓

ZJEŻDŻALNIE✓

TURCJA
BELEK

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony 
w 2015 r.
Położenie: 3 km od Bogazkent, 
40 km od lotniska. Hotel usytuowa-
ny na powierzchni 12 000 m2. 
Na terenie hotelu znajdują się 
3 restauracje, 5 barów, pralnia, 2 sale 
konferencyjne, basen odkryty, basen 
kryty, 3 zjeżdżalnie 
wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczy-
sto-żwirowa, 100 m długości. 
Odznaczona certyfikatem Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, materace 
i ręczniki. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w czterech 
pięciopiętrowych budynkach. 
Wyposażone są w klimatyzację cen-

tralną, TV, telefon, sejf, minibar, 
łazienkę (suszarka, wanna lub 

prysznic, WC), balkon. 
Typy pokoi:

 ∞  pokoje ekonomiczne 
dla max 4 os.

 ∞  pokoje stan-
dardowe dla 
max 3 os.

 ∞  pokoje 
rodzinne dla 
max 5 os. 
 ∞  pokoje dla 
osób niepeł-
nosprawnych 
 

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 2 restauracje 
à la carte, 5 barów

Ultra All Inclusive (10:00-02:00) 
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja oraz późny posiłek

 ∞ przekąski, lody, podwieczorek
 ∞ lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja. 
 ∞ rybna, barbeque

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji

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

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 13 lat.

Położony bezpośrednio przy plaży hotel oferuje wypoczynek w spokojnej okolicy, 
z dala od zgiełku miasta. Basen, klika zjeżdżalni wodnych, centrum SPA oraz uroz-
maicone zaplecze sportowo-rozrywkowe to jedne licznych zalet tego hotelu. Do-
pełnieniem udanych wakacji będzie smaczna, międzynarodowa kuchnia serwowana 
w trzech restauracjach.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

Limak Atlantis Aydinbey Famous 
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
BELEKLimak Atlantis 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony 
w 2016 r.
Położenie: 4 km od Belek, 36 km 
od lotniska. Hotel usytuowany na 
powierzchni 54 000 m2.
Na terenie znajduje się 6 restauracji, 
5 barów, room service, 13 sal konfe-
rencyjnych, sejf w recepcji, pralnia, 
5 basenów odkrytych, basen kryty, 
4 zjeżdżalnie wodne. Urozmaicony 
program animacyjny oraz rozbudo-
wane zaplecze rekreacyjno-sporto-
we dla osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczy-
sto-żwirowa, 100 m długości. 
Odznaczona certyfikatem Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, materace, 
ręczniki, pawilony. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku 
głównym i w aneksach. Wyposażone 
są w klimatyzację centralną, TV, 
telefon, sejf, minibar, łazienkę (WC, 
wanna lub prysznic, suszarka), balkon. 

Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
 ∞ pokoje dla niepełnosprawnych 
dla max 4 os.

 ∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 5 restauracji 
à la carte, 5 barów

Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
 ∞ obiad, kolacja, późny posiłek
 ∞ przekąski, podwieczorek, lody
 ∞ lokalne oraz wybrane impor-
towane napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: wymagana 
rezerwacja. 
 ∞ turecka, dalekowschodnia, 
włoska, meksykańska, rybna

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ 3 brodziki, zjeżdżalnia wodna 
 ∞ 2 place zabaw
 ∞ menu i krzesełka dla 
dzieci w restauracji 

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ opiekunka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, masaż
 ∞ koszykówka, siatkówka 
plażowa, aerobik 

 ∞ sauna, łaźnia turecka, 
jacuzzi na zewnątrz

 ∞ tenis stołowy, rzutki
 ∞ szachy, minigolf 
 ∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ salon piękności, centrum SPA, 
 ∞ kręgle, bilard, golf
 ∞ standardowe boisko do piłki nożnej
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 15 lat.
2. dziecko do 7 lat.

Limak Atlantis należy do znanej i cenionej sieci hotelowej Limak. Położony w od-
ległości 4 km od Belek – tureckiego centrum golfa, tuż przy piaszczystej plaży ku-
rort otoczony jest pięknym sosnowym lasem. Oferta ucieszy wielbicieli aktywnego 
spędzania czasu wolnego, golfistów oraz miłośników wodnych szaleństw. Amatorzy 
dobrej kuchni oraz goście, którzy pragną się zrelaksować w zacisznym centrum SPA 
będą na pewno zadowoleni.

Aydinbey Famous 
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ZALANE SŁOŃCEM NADMORSKIE ULICZKI,
FASCYNUJĄCE ZABYTKI, KRYSTALICZNE MORZE 
I PRZEGLĄDAJĄCE SIĘ W NIM GÓRY TAURUS TWORZĄ
NIEPOWTARZALNY KLIMAT. LEGENDA O POWSTANIU
MIASTA GŁOSI, ŻE KRÓL PERGAMONU POLECIŁ NIEGDYŚ
SWOIM PODDANYM ZNALEŹĆ RAJ NA ZIEMI. 
I TAK W 159 ROKU P.N.E. POWSTAŁA ANTALYA.

Antalya
w sercu starożytnej 

Riwiery Tureckiej

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
●✔ wodospady Düden i Kursunlu
●✔ plaża Konyaalti
●✔ żłobkowany minaret
●✔ Keleici – historyczna część Antalyi
●✔ pozostałości starożytnych miast Aspendos i Perge
●✔ park Karaalioglu
●✔ rozrywkowe centrum miasta z mnóstwem atrakcji

KAT_TURCJA 2017 philo2.indd   114 24/11/2016   11:47



115 115

Na styku kultur
W  historycznej części miasta zabytki z  czasów rzym-
skich sąsiadują ze wschodnią architekturą. Wąskie ulicz-
ki, drewniane domy, stare meczety i sklepiki tworzą nie-
powtarzalną atmosferę tego miejsca. Sklepy specjalizują 
się w sprzedaży biżuterii, galanterii skórzanej i tekstyliów. 
Niedaleko Antalyi, w mieście Aspendos, znajduje się naj-
lepiej zachowany rzymski teatr z  160 roku, który słynie 
z bardzo dobrej akustyki. W V wieku p.n.e. Aspendos było 
ważnym miastem regionu, w II wieku n.e. zo-
stało zniszczone, a następnie odbudowa-
ne przez Rzymian, dlatego do naszych 
czasów dotrwały w  mieście właśnie 
zabytki z okresu rzymskiego.

Kraina pachnąca 
pomarańczami
Antalya jest stolicą Riwiery Tu-
reckiej, w której prawie przez cały 
rok świeci słońce. Region słynie 
z wielkich plantacji cytrusów. Czę-
sto na rondach w  mieście można 
zobaczyć wielkie pomarańczowe kule 
– znak uprawy pomarańczy i owocowy 

symbol Antalyi. Lazurowe wody Morza 
Śródziemnego, niezwykły górski krajobraz, 

fantastyczne starożytne zabytki i doskonale 
rozwinięta infrastruktura turystyczna zapew-

niają wspaniałe wakacje.
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LISTA HOTELI – ANTALYA

116 DELPHIN IMPERIAL 5 X X X X 2-7 lat

117 SHERWOOD BREEZES 5 X X X X 2-12 lat

118 MARDAN PALACE 5 X X X 2-7 lat

119 BAIA LARA 5 X X X X

120 TRENDY LARA 5 X X X

121 VENEZIA PALACE 5 X X X X

 

Konyaalti

Antalya

Morze ŚródzieMne

Baia Lara
Sherwood Breezes

Delphin Imperial Venezia Palace

Mardan Palace

●● Trendy Lara

ANTALYA

ANTALYA

Cytrusowa kraina

Antalya, stary port
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ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓

WIFI GRATIS✓

ZJEŻDŻALNIE✓

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2012 r. 
Położenie: Antalya-Lara, 15 km od 
centrum Antalyi, 10 km od lotniska. 
Hotel usytuowany na powierzchni 
54 000 m2.
Na terenie znajduje się 8 restaura-
cji, 9 barów, room service, pralnia, 
5 sal konferencyjnych, basen kryty, 
3 baseny odkryte, 8 zjeżdżalni 
wodnych w aquaparku oraz luna-
park. Urozmaicony program anima-
cyjny oraz rozbudowane zaplecze 
rekreacyjno-sportowe dla osób 
aktywnych.

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

POKOJE
Zlokalizowane są w  dziewięcio-
piętrowym budynku głównym. 
Wyposażone są w klimatyzację cen-
tralną, sejf, minibar, zestaw do pa-
rzenia kawy i herbaty, TV, telefon, 
łazienkę (WC, prysznic, suszarka), 
balkon. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje superior dla max 4 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.
 ∞ junior suity dla max 4 os., pokoje 
dla niepełnosprawnych dla max 
4 os., pokoje typu connection 
dla max 5 os., pokoje lagoon dla 
max 3 os., suity dla max 2 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 8 restauracji 
à la carte, 9 barów

Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera: 

 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, kolacja 

 ∞ przekąski, podwieczorek, 
lody, późny posiłek

 ∞ lokalne oraz wybrane 
importowane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe 

 ∞ świeżo wyciskany sok 
pomarańczowy do śniadania

 ∞ pakiety dla nowożeńców 
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ meksykańska, dalekowschodnia, 
grecka, włoska, francuska, 
mięsna, turecka, rybna

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ 2 place zabaw
 ∞ 2 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne 
 ∞ lunapark z karuzelami
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji głównej

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka 
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ opiekunka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka 
 ∞ tenis stołowy 
 ∞ rzutki 
 ∞ kort tenisowy
 ∞ siatkówka plażowa, badminton 
 ∞ aerobik, animacje, kino, 
lunapark, dyskoteka

 ∞ centrum SPA, salon 
piękności, masaż, jacuzzi 

 ∞ lekcje tenisa
 ∞ bilard, kręgle, cymbergaj 
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 7 lat.

Delphin Imperial TURCJA
ANTALYA Sherwood Breezes 

Hotel wybudowany w stylu bizantyjskim. Wszechobecne złocenia, przepych 
wnętrz oraz luksus widoczny jest na każdym kroku. Niewielka odległość od lot-
niska, bliskość plaży i turkusowych wód Morza Śródziemnego, rozbudowane za-
plecze rekreacyjno-sportowe oraz wyborna kuchnia serwowana w ośmiu restau-

racjach to jedne z licznych atrakcji jakie Delphin Imperial oferuje 
swoim Gościom.

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin
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Delphin Imperial 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony 
w 2014 r.
Położenie: Antalya-Lara, 18 km od 
centrum Antalyi, 14 km od lotniska. 
Hotel usytuowany na powierzchni 
33 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się 
4 restauracje, 11 barów, room service, 
6 sal konferencyjnych, sejf w recep-
cji, pralnia, basen kryty, 5 basenów 
odkrytych, 10 zjeżdżalni wodnych 
w aquaparku. Urozmaicony program 
animacyjny oraz rozbudowane za-
plecze rekreacyjno-sportowe dla 
osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczy-
sta, 160 m długości. Plaża odzna-
czona certyfikatem Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki, materace i ręczniki 
pawilony. Beach Bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w  dwóch 9-pię-
trowych budynkach. Wyposażone są 
w klimatyzację centralną, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy i herbaty, ła-
zienkę (WC, wanna lub prysznic, su-
szarka), telefon, TV, balkon lub taras. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje dla niepełnosprawnych 
dla max 3 os.

 ∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
 ∞ suity honeymoon jacuzzi 
dla max 2 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 3 restauracje 
à la carte, 11 barów

Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja oraz późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek, lody

 ∞ lokalne oraz wybrane importowane 
napoje alkoholowe i bezal-
koholowe, świeżo wyciskany sok 
pomarańczowy do śniadania

 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ turecka, włoska, mongolska 

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ zajęcia w mini klubie dla 
dzieci w wieku 5-12 lat

 ∞ plac zabaw, 3 brodziki, 
3 zjeżdżalnie wodne

 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji głównej

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ opiekunka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia 
turecka, jacuzzi

 ∞ 2 korty tenisowe
 ∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, 
minigolf, boccia, strzelanie z łuku

 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa, 
mini boisko do piłki nożnej

 ∞ aerobik, animacje
 ∞ dyskoteka
 ∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
 ∞ lekcje tenisa
 ∞ bilard
 ∞ kręgle
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 12 lat

Sherwood Breezes 

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

Nowoczesny, przestronny obiekt wprost stworzony na 
wakacje dla rodzin z  dziećmi. Zielony ogród, dobrze 
wyposażony plac zabaw, piaszczysta plaża, basen, 
kolorowy aquapark oraz bogaty program animacyjny 
to wszystko sprawi, że zarówno najmłodsi jak i rodzice 
będą zachwyceni. Szczęścia dopełnią wyszukane smaki 
i zapachy wybornych dań serwowanych w hotelowych 
restauracjach.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

TURCJA
ANTALYA

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

www.wezyrholidays.pl
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ZJEŻDŻALNIZJEŻDŻALNI
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HOTEL
Kategoria lokalna: kategoria 
specjalna 
Data otwarcia: 2009 r. Odnowiony 
w 2014 r.
Położenie: Lara, 5 km od Kundu, 
23 km od centrum Antalyi, 20 km od 
lotniska. Hotel usytuowany na po-
wierzchni 180 000 m2.
Na terenie kompleksu znajduje się 
8 restauracji, 9 barów, room service, 
18 sal konferencyjnych, centrum 
biznesowe, sejf w recepcji, pralnia, 
4 baseny odkryte (w tym rafa kora-
lowa), 2 baseny kryte.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 
145 m długości. Parasole, leżaki, ma-
terace, ręczniki, pawilony. Beach Bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w ośmiopiętro-
wym budynku głównym i w 15 dwu-
piętrowych budynkach Garden. 
Wyposażone są w klimatyzację cen-
tralną, sejf, minibar, telefon, TV, ła-
zienkę (wanna i/lub prysznic, WC, 
suszarka), balkon lub taras. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje premium dla max 2 os
 ∞ pokoje superior dla max 3 os
 ∞ suity dla max 3 os.
 ∞ junior suity dla max 4 os. 
 ∞ suity Grand Hammam dla max 3 os.
 ∞ grand deluxe dublex dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna 
 ∞ 7 restauracji à la carte 
 ∞ 9 barów

Luxury All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja, 
późny posiłek

 ∞ późne śniadanie, przekąski, 
podwieczorek

 ∞ lokalne oraz wybrane 
importowane napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe, świeżo 
wyciskany sok pomarańczowy

Restauracje à la carte – wymagana 
rezerwacja.
 ∞ francusko/amerykańska, 
indyjska, owoce morza

 ∞ japońska, śródziemnomorska, 
tajska, rosyjska, turecka

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ 2 place zabaw
 ∞ centrum SPA dla dzieci
 ∞ opiekunka
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ menu i krzesełka dla 
dzieci w restauracji

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, aerobik 
 ∞ sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞ rzutki
 ∞ 2 korty tenisowe, squash
 ∞ animacje
 ∞ dyskoteka, kino
 ∞ salon piękności, centrum 
SPA i talasoterapii, masaż
 ∞ kręgle, tenis stołowy 
 ∞ bilard
 ∞ lekcje tenisa
 ∞ standardowe boisko do piłki nożnej
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 7 lat.

Mardan Palace to wybór osób chcących odczuć powiew luksu-
su. Ten niezwykły 5-gwiazdkowy obiekt oferuje swoim gościom 
niesamowitą architekturę, bajkowy design oraz jeden z najwięk-
szych basenów w  Turcji, po którym można pływać gondolą. 
Hotel przygotował dla swoich nawet najbardziej wymagających 
Gości elegancko wykończone pokoje, bogaty wybór restaura-
cji à la carte serwujących wykwintne potrawy, centrum SPA dla 
dzieci, centrum SPA i talasoterapii dla dorosłych oraz rozbudo-
wany program animacyjny i zaplecze rekreacyjno-sportowe.

PRZYKŁADOWY POKÓJ ROYAL SUIT

BASENBASEN

16000m216000m2

118

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
ANTALYA

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Mardan Palace Baia Lara 
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Mardan Palace 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2009 r. Odnowiony 
w 2012 r.
Położenie: Antalya-Lara, 19 km od 
centrum Antalyi, 15 km od lotniska. 
Hotel usytuowany na powierzchni 
57 000 m2. 
Na terenie hotelu znajdują się 
4 restauracje, 6 barów, room service, 
4 sale konferencyjne, pralnia, sejf w re-
cepcji, basen kryty, 3 baseny odkryte, 
3 zjeżdżalnie wodne. Urozmaicony 
program animacyjny oraz rozbudo-
wane zaplecze rekreacyjno-sportowe 
dla osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z  pomo-
stem, piaszczysta, 130 m długości, 
posiada certyfikat Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki, materace, ręczniki, 
pawilony. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w siedmiopiętro-
wym budynku głównym. Wyposażone 
są w  klimatyzację centralną, sejf, 

minibar, zestaw do parzenia kawy 
i herbaty, łazienkę (WC, prysznic lub 
wanna, suszarka), telefon, TV, balkon 
lub balkon francuski. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
 ∞ pokoje dla osób niepełno-
sprawnych dla max 3 os.

 ∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 3 restauracje 
à la carte, 6 barów

Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ późne śniadanie, przekąski, 
podwieczorek, późny posiłek

 ∞ lody
 ∞ lokalne oraz wybrane 
importowane napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe, świeżo wyciskany 
sok pomarańczowy do śniadania

 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe (na życzenie)

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ włoska, meksykańska, turecka

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ 2 place zabaw, 2 brodziki
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji głównej 

 ∞ możliwość wypożyczenia 
wózka

 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ opiekunka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ 3 korty tenisowe
 ∞ animacje
 ∞ aerobik, siłownia, sauna, 
łaźnia turecka, jacuzzi

 ∞ tenis stołowy, rzutki, szachy
 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa, 
mini boisko do piłki nożnej

 ∞ dyskoteka, kino
 ∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
 ∞ kręgle, bilard
 ∞ lekcje tenisa
 ∞ sporty wodne na plaży

Zlokalizowany na pięknym wybrzeżu, bezpośrednio przy piaszczystej plaży, no-
woczesny kurort stworzony dla wyjątkowo wymagających gości. W swojej ofercie 
posiada on dla najmłodszych Gości place zabaw, baseny oraz mini klub a dla doro-
słych niezwykle zróżnicowany program animacyjny oraz rozbudowany kompleks 
basenów i wodnych atrakcji. Wakacje spędzone tutaj w towarzystwie animatorów 
będą czasem frajdy i świetnej zabawy.

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
ANTALYABaia Lara 

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK 
Data otwarcia: 2016 r.
Położenie: Lara, 25 km od Antalyi, 
15 km od lotniska. Hotel usytuowa-
ny na powierzchni 70 000 m2. 
Na terenie hotelu znajduje się 6 re-
stauracji, 9 barów, pralnia, 7 sal kon-
ferencyjnych, basen kryty, 3 baseny 
odkryte, aquapark z 6 zjeżdżalniami.

PLAŻA
450 m od hotelu, prywatna, piasz-
czysta, 100 m długości. Przejście do 
plaży ulicą. Do plaży kursuje bus ho-
telowy. Parasole, leżaki, materace, 
ręczniki. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w  3 budyn-
kach i 9 willach. Wyposażone są 
w klimatyzację, sejf, minibar, TV, 
telefon, łazienkę (prysznic, WC, 
suszarka), balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe 
dla max 3 os.

 ∞ pokoje rodzinne dublex
 ∞ suity rodzinne dla max 5 os. 
 ∞ suity garden dla max 3 os. 
 ∞ pokoje dla niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 5 restauracji 
à la carte, 9 barów

Ultra All Inclusive (10:00-00:00) 
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja
 ∞ późne śniadanie, późny posiłek
 ∞ przekąski, podwieczorek
 ∞ wybrane lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ włoska, steak, dalekowschodnia, 
grecka, międzynarodowa

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik, 4 zjeżdżalnie w aquaparku
 ∞ 2 place zabaw
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie dla 
dzieci w wieku 4-12 lat i opiekunka

 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ menu i krzesełka dla 
dzieci w restauracji

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, koszykówka, 
siatkówka, siatkówka plażowa

 ∞ aerobik
 ∞ sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞ animacje
 ∞ dyskoteka
 ∞ kort tenisowy
 ∞ tenis stołowy
 ∞ szachy
 ∞ rzutki
 ∞ centrum SPA, salon 
piękności, masaż 

 ∞ kręgle
 ∞ bilard

Wybudowany w 2016 roku hotel to gwarancja niezapomnianych wakacji. Spokojny wypoczynek w sercu natury 
gwarantuje rozległy, zielony teren oraz przepływająca tuż obok rzeka, a do tego unikalna mieszanka nowoczesnej 
architektury oraz wspaniały widok na morze i rzekę. Na osoby lubiące aktywnie spędzać czas czeka tu cała gama 
atrakcji sportowych oraz energiczna atmosfera, wodne szaleństwa w aquaparku, kuszące smaki w stylowych re-
stauracjach i barach, urzekający świat stworzony w mini klubie dla dzieci, ekscytujący klub dla nastolatków oraz 
relaksujące zabiegi dla ciała i umysłu w SPA. 

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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ALL INCLUSIVE✓

WIFI GRATIS✓

ZJEŻDŻALNIE✓

Trendy Lara TURCJA
ANTALYA

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Venezia Palace 

66
ZJEŻDŻALNIZJEŻDŻALNI
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2003 r. Odnowiony 
w 2013 r.
Położenie: Kundu, 25 km od Antalyi, 
20 km od lotniska. Hotel usytuowa-
ny na powierzchni 100 000 m2.
Na terenie znajduje się 5 restauracji, 
8 barów, room service pralnia, 6 sal 
konferencyjnych, basen kryty, basen 
odkryty, 4 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, 
piaszczysto-żwirowa, 150 m długo-
ści, odznaczona certyfikatem Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, materace i ręcz-
niki, pawilony. Beach Bar na plaży. 

POKOJE
Zlokalizowane są w  budynku 
głównym i 5 aneksach i 3 wille dla 
max 4 os. Wyposażone w klimatyza-
cję centralną, sejf, minibar, zestaw do 
parzenia kawy, telefon, TV, łazienkę 
(wanna lub prysznic, suszarka, WC), 
balkon. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.
 ∞ suity 

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 4 restauracje 
à la carte, 8 barów

Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera:

 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad kolacja, późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek, lody
 ∞ lokalne i wybrane importowane 
napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe, świeżo wyciskany 
sok pomarańczowy do śniadania

 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: wymagana 
rezerwacja.
 ∞ turecka 
 ∞ włoska, owoce morza, 
południowoamerykańska

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ 2 place zabaw
 ∞ opiekunka
 ∞ menu i krzesełka dla 
dzieci w restauracji

 ∞ możliwość wypożyczenia
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ 4 korty tenisowe 
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy, szachy, rzutki
 ∞ bilard
 ∞ mini boisko do piłki nożnej
 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa
 ∞ aerobik, animacje
 ∞ dyskoteka
 ∞ centrum SPA, salon piękności
 ∞ masaż
 ∞ lekcje tenisa
 ∞ sporty wodne na plaży

Ten pięciogwiazdkowy hotel słynie ze wspaniałej atmosfery Venezia Palace oraz z architektury przywodzącej na 
myśl Wenecję. Na Gości czekają tu: tajemnicze piękno śródziemnomorskiego wybrzeża, wyborne posiłki serwowa-
ne w pięciu restauracjach, wyjątkowy relaks w centrum SPA oraz bogaty wybór zajęć sportowych i rekreacyjnych, 
a to wszystko na ponad 100 000 m2 w promieniach słońca i otoczeniu śródziemnomorskiej zieleni.

121

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
ANTALYA

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Venezia Palace 

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin
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PRZEPIĘKNE WIDOKI, OTOCZENIE GAJÓW CYTRUSOWYCH
I LASÓW PINIOWYCH ORAZ BLISKOŚĆ MAJESTATYCZNYCH
GÓR SCHODZĄCYCH DO KRYSTALICZNIE CZYSTEGO MORZA
TWORZĄ NIEPOWTARZALNY KLIMAT WAKACJI W KEMER.

Kemer
Kraina pięknych krajobrazów

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
✔✔ wspaniałe widoki
✔✔ legendarne wpadające do morza Bycze Góry
✔✔ przejrzyste, wręcz turkusowe morze
✔✔ zatopione miasto Kekova
✔✔ Chimera – języki ognia spod ziemi
✔✔ ruiny starożytnego miasta Olympos
✔✔ słynne dyskoteki Arena i Inferno
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Legenda o Byczych Górach
Nazwę gór Taurus, u podnóża których leży Kemer, można 
przetłumaczyć jako Bycze Góry. Na terenach, na których 
dziś wznoszą się góry, znajdowały się niegdyś wspania-
łe pastwiska. Z tą nazwą związana jest legenda o ubogim 
pasterzu, który modlił się, aby Bóg zesłał mu byka. Kiedy 
otrzymał jednego, modlił się o kolejnego. A kiedy miał już 
stado, chciał dalej pomnażać bogactwo. Nie doczekawszy 
się odpowiedzi na swoje kolejne modlitwy, zaczął złorze-
czyć Bogu. Wtedy ten zesłał na niego karę, zmieniając jego 
zwierzęta w góry. W ten sposób powstały Bycze Góry.

Strzelające z ziemi języki ognia
Według mitologii greckiej Chimera to potwór z Likii, przed-
stawiany jako trzygłowy zwierz. Homer w  „Iliadzie” pisał 
o niej jako o lwie z przodu, wężu z tyłu, a kozie w środku. 
Potwór ten niszczył to, co napotkał, ogniem buchającym 
z  pyska. Uważano, że strzelające z  ziemi języki 
ognia w pobliżu miejscowości Çirali to od-
dech tego potwora. W rzeczywistości to 
płonący gaz ziemny wypływający natu-
ralnie na powierzchnię.

Kameralny klimat
Kemer to kurort dosłownie zatopiony w  śródziemnomor-
skiej naturze z niską, kameralną zabudową. Nieopodal Kemer 
zachowały się również ruiny starożytnego miasta Olympos, 
z pozostałościami łaźni rzymskich i murów obronnych.

S
T

A
N

D
A

R
D

P
O

L
S

K
IE

 
A

N
IM

A
C

J
E

A
LL

 I
N

C
LU

S
IV

E

P
R

Z
Y

 P
L

A
Ż

Y

Z
J

E
Ż

D
Ż

A
LN

IE

W
IF

I G
R

A
T

IS

1.
 D

Z
IE

C
K

O
 P

O
B

Y
T

  
W

 H
O

T
E

LU
 G

R
A

T
IS

2
. D

Z
IE

C
K

O
 P

O
B

Y
T

  
W

 H
O

T
E

LU
 G

R
A

T
IS

LISTA HOTELI – KEMER

124 OTIUM LIFE 5 X X X X 2-12 lat

126 RIXOS PREMIUM TEKIROVA 5 X X X X 2-6 lat

127 GURAL PREMIER TEKIROVA 5 X X X X 2-13 lat

128 NIRVANA LAGOON 5 X X X X 2-12 lat

129 SHERWOOD CLUB KEMER 5 X X X X 2-12 lat

130 SIMENA SUN CLUB 5 X X X X 2-12 lat

131 LIMAK LIMRA 5 X X X X 2-15 lat 2-7 lat

132 RESIDENCE RIVERO 4 X X X 2-8 lat

133 ZENA RESORT 5 X X X X 2-13 lat 2-7 lat

 

Kemer

Tekirova

Camyuva

Kiriș

Göynük

Beldibi

●● Nirvana Lagoon

Otium Life

Sherwood Club Kemer

●● Residence Rivero

●● Limak Limra
●● Zena Resort
●● Simena Sun Club

●● Rixos Premium Tekirova

Gural Premier Tekirova

Strzelające z ziemi

języki ognia

Rajskie widoki

KEMER
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 1992 r. Odnowiony 
w 2013 r.
Położenie: 1 km od Goynuk, 7 km od 
Kemer, 45 km od lotniska. Hotel usy-
tuowany na powierzchni 35 000 m2.
Na terenie znajdują się 3 restauracje, 
4 bary, room service, pralnia, 2 sale 
konferencyjne, 3 baseny odkryte, 
3 zjeżdżalnie wodne. Urozmaicony 
program animacyjny dla dzieci i do-
rosłych, polskojęzyczny animator dla 
dzieci oraz duży wybór zajęć re-
kreacyjno-sportowych dla osób 
aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piasz-
czysto-żwirowa z pomostem, 
180 m długości. Plaża odznaczo-
na certyfikatem Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki, materace, ręczniki 
plażowe.

POKOJE
Zlokalizowane są w sześcio-
piętrowym budynku głównym 
i w 11 dwupiętrowych bungalowach. 
Wyposażone są w klimatyzację cen-
tralną, sejf, minibar, zestaw do pa-
rzenia kawy i herbaty,TV, telefon, 
łazienkę (suszarka, prysznic lub 
wanna, WC), balkon. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ junior suity superior dla max 4 os.
 ∞ pokoje bungalow dla max 3 os., 
pokoje rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 2 restauracje 
à la carte, 4 bary

Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, podwieczorek, 
kolacja, późny posiłek

 ∞ przekąski, lody 
 ∞ lokalne i wybrane importowane 
napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

 ∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy
 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe, dla powra-
cających klientów

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ rybna, włoska

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator dla 
dzieci od 17.06. do 16.09

 ∞ zajęcia w mini klubach dla 
dzieci w wieku 4-12 lat m.in.: 

 ∞ mini disco, przedstawienia 
z udziałem dzieci

 ∞ 2 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne
 ∞ kryty plac zabaw, Kids World
 ∞ menu dla dzieci w restauracji 
głównej, możliwość przy-
gotowania posiłków 
dla najmłodszych

 ∞ krzesełka w restauracji
 ∞ opiekunka
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, aerobik, 
gimnastyka w wodzie 

 ∞ sauna, łaźnia turecka, salon 
piękności, centrum SPA, masaż

 ∞ tenis stołowy, rzutki, szachy
 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa
 ∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ bilard, cymbergaj
 ∞ szeroki wybór sportów 
wodnych na plaży

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 12 lat.

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Otium Life położony u podnóża gór Taurus, przy piaszczy-
stej plaży oznaczonej certyfikatem Błękitnej Flagi. Niezwy-

kle urozmaicony program animacyjny oraz zaplecze sportowe 
zachęca do aktywnego stylu urlopowania. Podczas gdy dzieci 

spędzą szczęśliwe chwile w miniklubie z polskim animatorem, rodzi-
ce mogą odpocząć przy basenie relaksacyjnym bądź sportowym. 

Ten komfortowy obiekt otoczony sosnowym lasem jest ideal-
nym miejscem na rodzinne wakacje.

TURCJA
KEMER

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

Otium Life  

ANIMACJEANIMACJEPOLSKIEPOLSKIE
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TURCJA
KEMER

PARKPARK

Otium Life  
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ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓

WIFI GRATIS✓

ZJEŻDŻALNIE✓

Rixos Premium Tekirova  TURCJA
KEMER

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony 
w 2014 r.
Położenie: 2 km od Tekirova, 
19 km od Kemer, 76 km od lotniska. 
Hotel usytuowany na powierzchni 
186 000 m2.
Na terenie znajduje się 7 restaura-
cji, 9 barów, 7 sal konferencyjnych, 
sejf w recepcji, pralnia, basen kryty, 
8 basenów odkrytych, 10 zjeżdżalni 
wodnych. Bogaty program anima-
cyjny oraz rozbudowane zaplecze 
rekreacyjno-sportowe dla osób 
aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-
żwirowa, 550 m długości, posiada 
certyfikat Błękitnej Flagi. Leżaki, pa-
rasole, materace, ręczniki, pawilony. 
Beach Bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w  budynku 
głównym, aneksie, 94 budyn-
kach Garden, 26 willach Executive 
i w 4 willach Deluxe. Wyposażone 
są w  klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy 
i  herbaty, łazienkę (prysznic lub 
wanna, WC, suszarka), telefon, TV, 
balkon francuski, balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
 ∞ pokoje deluxe dla max 3 os.
 ∞ suity dla max 5 os.
 ∞ wille dla max 8 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 6 restauracji 
a’la carte, 9 barów

Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, obiad, przekąski, 
podwieczorek i lody, kolacja

 ∞ lokalne oraz wybrane 
importowane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ świeżo wyciskany sok 
pomarańczowy

 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje a la carte:
 ∞ włoska, turecka, dalekow-
schodnia, rybna, amerykańska, 
międzynarodowa

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w klubach 
dla dzieci w wieku od 4-17 lat

 ∞ plac zabaw, Adventure Park, kino
 ∞ brodzik, aquapark dla 
młodszych i starszych

 ∞ menu i krzesełka dla 
dzieci w restauracji

 ∞ opiekunka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia 
turecka, jacuzzi

 ∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, bilard
 ∞ 3 korty tenisowe, lekcje tenisa
 ∞ mini boisko do piłki nożnej, 
badminton, koszykówka

 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ aerobik, animacje, dyskoteka, kino
 ∞ salon piękności, centrum 
SPA, masaż

 ∞ kręgle, cymbergaj
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 6 lat.

Zachwycające wakacyjne miejsce, gdzie błękit morza i głęboka zieleń piniowego lasu pora-
stającego góry Taurus wydobywa niebywałe piękno tego nadmorskiego kurortu. Dla najmłod-
szych gości przewidziano ciekawy program animacyjny, a dorośli ucieszą się możliwością 
skorzystania z relaksu w centrum SPA. Restauracje serwujące wyborne dania, parki wodne ze 
zjeżdżalniami i baseny dopełnią wakacyjną atmosferę beztroski i zabawy. 

PRZYKŁADOWY POKÓJ

POKOJE

8-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

8-osobowych

dla 
rodzin

Gural Premier Tekirova  

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl
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Rixos Premium Tekirova  

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2010 r.
Położenie: Tekirova, 17 km od 
Kemer, 75 km od lotniska. Hotel 
usy tuowany na powierzchni 
200 000 m2.
Na terenie znajdują się 5 restau-
racji, 13 barów, cukiernia, 4 sale 
konferencyjne, room service, sejf 
w recepcji, pralnia, 
8 basenów od-
k r y t y c h , 
a q u a p a r k 
z 26 zjeż-
dża ln iami 
w o d n y m i 
– z czego 
9 tylko dla 
dorosłych. 
Urozmaicony 
program ani-
m a c y j n y  d l a 
dzieci i dorosłych, 
polskojęzyczny animator dla 
dzieci oraz rozbudowane zaple-
cze rekreacyjno-sportowe dla osób 
aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-
-żwirowa, 500 m długości, posiada 
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki, materace, ręczniki, pawilony. 
Bar na plaży. 

POKOJE
Zlokalizowane są w 9 trzypiętro-
wych budynkach Konak i w 15 dwu-
piętrowych budynkach Pool House. 
Wyposażone są w klimatyzację 
centralną, sejf, minibar, zestaw do 
parzenia kawy i herbaty, łazienkę 
(prysznic i wanna z jacuzzi, suszarka, 
WC), telefon, TV, balkon lub taras. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje deluxe dla max 3 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max 6 os., 

 ∞ pokoje deluxe pool dla max 4 os.
 ∞ suity superior pool dla max 
4 os., suita prezydencka 
dla max 6 os., king suita 
dla max 8 os., 4 wille 
superior dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 

4 restauracje à la carte, 
13 barów, cukiernia

Premier Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, kolacja, późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek, lody
 ∞ lokalne oraz wybrane importowane 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe, 
świeżo wyciskane soki z owoców

 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.

 ∞ turecka, włoska, śródziem-
nomorska, azjatycka

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
 ∞  Wi-Fi w pokojach bezpłatne 
poza pokojami deluxe pool 
łącze internetowe jest płatne 

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator dla 
dzieci od 17.06. do 16.09

 ∞ wykwalifikowane opiekunki 
i animatorki zabaw

 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat, 
m.in.: zajęcia plastyczne, gry 
planszowe, teatrzyk, zawody 
sportowe, mini kino

 ∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą 
przebywać na terenie mini klubu 
tylko pod opieką rodzica/opiekuna

 ∞ duży zacieniony plac zabaw: zjeż-
dżalnie, huśtawki, małpi gaj

 ∞ basen z aquaparkiem 
(17 zjeżdżalni) dla dzieci oraz 
duży aquapark dla nastolatków

 ∞ restauracja w mini klubie, 
możliwość przygotowania 
posiłków dla najmłodszych

 ∞ sypialnia dla maluchów
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka 
 ∞ opiekunka
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji

 ∞ 3 korty tenisowe
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna
 ∞ łaźnia turecka, jacuzzi
 ∞ tenis stołowy, rzutki, szachy
 ∞ koszykówka
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ mini golf,
 ∞ mini boisko do piłki nożnej
 ∞ aerobik
 ∞ animacje
 ∞ dyskoteka
 ∞ salon piękności, centrum 
SPA, masaż

 ∞ bilard, cymbergaj
 ∞ 13 kortów tenisowych
 ∞ kino
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 13 lat.

Wakacje z klasą i z beztroską to Gural Premier Tekirova. Elegancki, malowniczo usy-
tuowany wśród sosnowego lasu przy długiej, piaszczysto-żwirowej plaży. Bajkowa 
sceneria tego hotelu pozwala na pełen relaks i wytchnienie od codzienności. Zaba-
wa w imponującym parku wodnym ze zjeżdżalniami sprawia wiele frajdy i dostarcza 
niezapomnianych wrażeń. Na najmłodszych czeka mnóstwo atrakcji w miniklubie, 
na placu zabaw czy basenie oraz polskie animacje.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
KEMERGural Premier Tekirova  

ANIMACJEANIMACJEPOLSKIEPOLSKIE

2626
ZJEŻDŻALNIZJEŻDŻALNI
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ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓

WIFI GRATIS✓

ZJEŻDŻALNIE✓

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV 
Data otwarcia: 2014 r.
Położenie: Beldibi, 16 km od Kemer, 
36 km od lotniska. Hotel usytuowany 
na powierzchni 152 000 m2.
Na terenie znajdują się: 8 restaura-
cji, 10 barów, sala konferencyjna, 
room service, pralnia, basen kryty, 
9 basenów odkrytych, 13 zjeżdżal-
ni wodnych w aquapar-
k u .  U r o z m a i c o n y 
program animacyjny 
oraz rozbudowane 
zaplecze rekreacyj-
no-sportowe dla 
osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywat-
na, piaszczysto-żwiro-
wa z pomostem, 900 m 
długości, odznaczona cer-
tyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki, materace i ręczniki. Pawilony.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budyn-
kach głównych, w 11 budynkach 
Garden, w 11 budynkach Lagoon 
i w 122 willach. Wyposażone są 

w klimatyzację, sejf, minibar, zestaw 
do parzenia kawy i herbaty, łazien-
kę (prysznic, WC, suszarka), telefon, 
TV, balkon lub taras. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje superior dla max 3 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max 4 os. 
 ∞ suity rodzinne lagoon 
dla max 4 os.

 ∞ wille dla max 6 os., suity 
rodzinne dla max 6 os., 

suity dla max 6 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 

7 restauracji à la carte, 
10 barów 
Privileged Life (24h 

lobby bar) 
Formuła zawiera: 

 ∞ śniadanie, późne 
śniadanie, obiad, kolacja

 ∞ przekąski, podwieczorek i lody 
 ∞ lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

 ∞ świeżo wyciskany sok poma-
rańczowy do śniadania

 ∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.

 ∞ meksykańska, rybna, śródziem-
nomorska, steak house, turecka, 
dalekowschodnia, rosyjska

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
 ∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ 2 place zabaw, brodzik
 ∞ menu i krzesełka dla 
dzieci w restauracji

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka 
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ opiekunka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
 ∞ kort tenisowy
 ∞ tenis stołowy, rzutki, szachy
 ∞ koszykówka, mini boisko 
do piłki nożnej

 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ aerobik, animacje, dyskoteka, kino
 ∞ salon piękności
 ∞ centrum SPA
 ∞ masaż, jacuzzi
 ∞ kręgle
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 12 lat.

Nirvana Lagoon  TURCJA
KEMER

Elegancki, malowniczo położony resort z pięknymi widokami na morze i góry, w otoczeniu 
pachnącego, sosnowego lasu. Wiele klimatycznych, spokojnych  miejsc, ale i niezliczone  atrak-
cje, w tym szaleństwa w imponującym aguaparku dla dorosłych oraz bajkowej, kolorowej części 
dla małych Gości.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

POKOJE

6-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

6-osobowych

dla 
rodzin

Sherwood Club Kemer  

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl
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Nirvana Lagoon  

Luksusowy i nowoczesny obiekt położony w cichej okolicy tuż nad błękitnym morzem, otoczony 
zielonym lasem piniowym. Wyszukane menu zadowoli najbardziej wymagające podniebienia. 
Inspirujące animacje wprowadzą atmosferę rozrywki i  zabawy, wprawiając gości w  dobry, 
wakacyjny nastrój. Najmłodsi goście spędzą radosne chwile w mini klubie z polskim animatorem, 
na wieczornej dyskotece lub na basenie ze zjeżdżalniami. Rodzinne wakacje 
spędzone w Kemer będą na pewno udane.

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
KEMERSherwood Club Kemer  

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Położenie: Goynuk, 9 km od Kemer, 
45 km od Antalyi, 55 km od lotniska. 
Hotel usytuowany na powierzchni 
130 000 m2.
Na terenie znajduje się 5 restaura-
cji, 5 barów, 6 sal konferencyjnych, 
room service 24h, pralnia, mini-
market, 10 basenów odkrytych, 
aquapark (10 zjeżdżalni). Obszerny 
program animacyjny dla dzieci i do-
rosłych, polskojęzyczny animator 
dla dzieci oraz bogaty wybór zajęć 
rekreacyjno-sportowych dla osób 
aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-
-żwirowa, 350 m długości. Parasole, 
leżaki, materace, ręczniki, pawilony. 

POKOJE
Zlokal izowane są w 45 dwu 
i trzypiętrowych bungalowach. 
Wyposażone są w klimatyzację cen-
tralną, sejf, minibar, zestaw do pa-
rzenia kawy i herbaty, telefon, TV, 
łazienkę (prysznic, WC, suszarka), 
balkon lub taras. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ standard large room dla max 4 os.
 ∞ lake ground floor dla max 4 os.

 ∞ lake upper floor dla 
max 4 os., pokoje 
rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 

4 restauracje a’ la carte, 
restauracja dla dzieci, 
cukiernia, 5 barów
Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, późne 

śniadanie, obiad, kolacja, 
późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek i lody
 ∞ lokalne oraz wybrane importowane 
napoje alkoholowe i bezal-
koholowe, świeżo wyciskane soki

 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: wymagana 
rezerwacja.
 ∞ turecka, włoska, chińska, rybna

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
 ∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator dla 
dzieci od 17.06. do 16.09

 ∞ wykwalifikowane opiekunki 
i animatorki zabaw

 ∞ zajęcia w mini klubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia 
plastyczne, gry planszowe, 
teatrzyk, zawody sportowe

 ∞ przedstawienia z udziałem 
dzieci, animacje

 ∞ plac zabaw: zjeżdżalnie, huśtawki
 ∞ brodzik z 3 zjeżdżalniami dla 
dzieci oraz duży aquapark 
dla nastolatków

 ∞ menu i krzesełka dla 
dzieci w restauracji

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ opiekunka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
 ∞ gimnastyka, step, pilates
 ∞ aqua aerobik, aerobik
 ∞ tenis stołowy, rzutki, minigolf
 ∞ łucznictwo
 ∞ mini boisko do piłki nożnej
 ∞ 2 korty tenisowe
 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ boccia
 ∞ salon piękności, centrum 
SPA, masaż, jacuzzi

 ∞ bilard
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 12 lat.

ANIMACJEANIMACJEPOLSKIEPOLSKIE
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ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓

WIFI GRATIS✓

ZJEŻDŻALNIE✓

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV 
Data otwarcia: 1989 r. Odnowiony 
w 2006 r.
Położenie: Camyuva, 7 km od 
Kemer, ok. 70 km od lotniska. 
Hotel usytuowany na powierzchni 
89 000 m2.
Na terenie znajdują się 5 restau-
racji, 9 barów, sala konferencyj-
na, centrum biznesowe, pralnia, 
3 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie 
wodne oraz lunapark. Ciekawy 
program animacyjny, oraz rozbudo-
wane zaplecze rekreacyjno-sporto-
we dla osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, żwirowo-ka-
mienista z platformą i pomostem, 

300 m długości, odznaczona cer-
tyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki, materace i ręczniki. Pawilony. 

POKOJE
Zlokalizowane są w 85 bungalo-
wach i w 8 willach. Wyposażone są 
w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, łazienkę (WC, prysznic 
lub wanna, suszarka), telefon, TV, 
balkon lub taras. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
 ∞ suity dla max 7 os., Ville 
dla max 8 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 4 restauracje 
à la carte, 9 barów 

Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, kolacja i późny posiłek

 ∞ przekąski i lody
 ∞ wybrane lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe, 
świeżo wyciskany sok poma-
rańczowy do śniadania

 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ kebap & grill, owoce morza,  
włoska

 ∞ dalekowschodnia

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne 

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ 2 place zabaw, brodzik
 ∞ lunapark z karuzelami
 ∞ menu i krzesełka dla 
dzieci w restauracji

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ opiekunka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia
 ∞ sauna, jacuzzi, łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy, bilard, rzutki, szachy
 ∞ 2 korty tenisowe
 ∞ minigolf, koszykówka, siatkówka
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ aerobik, animacje, dyskoteka
 ∞ masaż

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 12 lat.

Simena Sun Club TURCJA
KEMER

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Bardzo ciekawie położony nad turkusowym, ciepłym morzem kurort, który upodobały sobie szczegól-
nie rodziny z dziećmi. Skąpany w słońcu hotel, otulony sosnowym lasem i bujną, kwiecistą roślinnością 
pozwala cieszyć się bliskością pięknej natury i komfortowym wypoczynkiem. Urozmaicone animacje 
dla dzieci i dorosłych oraz duży wybór aktywności sportowych sprawią, że wakacyjny czas upłynie pod 
znakiem beztroski i zabawy. 

POKOJE

8-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

8-osobowych

dla 
rodzin

Limak Limra  

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl
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Simena Sun Club 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 1998 r. Odnowiony 
w 2012 r.
Położenie: Kiris, 6 km od Kemer, 
66 km od lotniska. Hotel usytuowa-
ny na powierzchni 150 000 m2.
Na terenie znajduje się 6 restaura-
cji, 6 barów, room service, pralnia, 
sejf w recepcji, 10 sal konferencyj-
nych, basen kryty, 4 baseny odkryte, 
6 zjeżdżalni wodnych, 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-
-żwirowa, 350 m długości, wyróż-
niona certyfikatem Błękitnej Flagi. 
Leżaki, materace i ręczniki. 

POKOJE
Zlokalizowane są w budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację cen-
tralną, sejf, minibar, łazienkę (WC, 
wanna lub prysznic, suszarka), 
telefon, TV, balkon lub taras. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os. 
 ∞ pokoje rodzinne dla max 4 os. 
 ∞ suity jacuzzi dla max 4 os., 
pokoje park dla max 4 os. 

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja, 5 restauracji 
à la carte, 6 barów

All Inclusive (10:00-04:30) 
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, kolacja, późny posiłek 

 ∞ przekąski, podwieczorek, lody

 ∞ lokalne oraz wybrane 
importowane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ pakiety urodzinowe 
i dla nowożeńców

Restauracje à la carte: - wymagana 
rezerwacja.
 ∞ włoska, BBQ, chińska
 ∞ owoce morza, międzynarodowa 

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ 2 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ opiekunka
 ∞ wózki 

 ∞ łóżeczka
 ∞ 2 place zabaw
 ∞ menu i krzesełka dla 
dzieci w restauracji

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia 
turecka, jacuzzi

 ∞ tenis stołowy, rzutki, szachy
 ∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
 ∞ mini boisko do piłki nożnej, 
mini golf, squash

 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa
 ∞ aerobik
 ∞ animacje
 ∞ dyskoteka, kino
 ∞ centrum SPA, masaż
 ∞ bilard
 ∞ standardowe boisko 
do piłki nożnej

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 15 lat.
2. dziecko do 7 lat.

Luksusowy hotel położony tuż przy plaży w miejscowości Kiris. Bogaty wybór dań lokalnych, kompleks basenów 
i wiele udogodnień dla najmłodszych to wszystko sprawi, że wakacje w Kemer będą udane. Piękna plaża z certy-
fikatem Błękitnej Flagi zachęca do wodnych szaleństw. Polecany także dla aktywnych gości dzięki infrastrukturze 
sportowej na terenie hotelu.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
KEMERLimak Limra  
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HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK 
Data otwarcia: 1994 r. Odnowiony 
w 2015 r.
Położenie: Kemer, ok. 55 km od 
lotniska. Hotel usytuowany na po-
wierzchni 5 500 m2.
Na terenie znajdują się restauracja, 
bar, room service, sala konferencyj-
na, pralnia, 2 baseny odkryte, zjeż-
dżalnia wodna.

PLAŻA
750 m od hotelu, prywatna, ka-
mienista, 150 m długości. Parasole, 
leżaki i materace, ręczniki. Przejście 
do plaży przez ulicę. Do plaży 
kursuje bus hotelowy. 

POKOJE
Zlokalizowane są w 5 czteropiętro-
wych budynkach. Wyposażone są 
w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, TV, telefon, łazienkę (WC, 
prysznic, suszarkę), balkon. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max 5 os. 

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, bar

All Inclusive (10:00-23:00) 
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, kolacja, późny posiłek

 ∞ podwieczorek 
 ∞ wybrane lokalne napoje 

bezalkoholowe i alkoholowe
 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ plac zabaw
 ∞ brodzik, zjeżdżalnia wodna
 ∞ krzesełka dla dzieci 
w restauracji głównej

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ opiekunka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy
 ∞ rzutki, bilard
 ∞ masaż, jacuzzi

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 8 lat.

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Położony w turystycznej miejscowości Kemer oferuje swoim gościom połączenie 
uroków wakacji nad pięknym tureckim morzem w otoczeniu malowniczych gór 
oraz bliskość ruin antycznych miast - Phaselis i Olympos. Hotel oddaje do dyspozycji 
swoim gościom 2 baseny, zjeżdżalnię wodną i prywatną plażę. Amatorom miejskich 
wakacji zapewnia bliskość sklepów, kawiarenek i restauracji oraz dostęp do uroków 
nocnego życia Kemer.

miasta
BLISKO

centrum

miasta
BLISKO

centrum

Zena Resort  
ALL INCLUSIVE✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
KEMER Residence Rivero  

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony 
w 2015 r.
Położenie: Camyuva, 9 km od 
Kemer, 55 km od lotniska. Hotel usy-
tuowany na powierzchni 17 000 m2.
Na terenie hotelu znajduje się re-
stauracja, 5 barów, room service, 
pralnia, 2 sale konferencyjne, basen 
kryty, basen odkryty, 2 zjeżdżalnie 
wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część 
plaży publicznej, piaszczysto-żwi-
rowa z pomostem, 50 m długości. 
Przejście do plaży przez uliczkę. 
Parasole, leżaki, materace i ręczniki. 

POKOJE
Zlokalizowane są w trzypiętrowym 
budynku głównym. Wyposażone 
są w klimatyzację centralną, sejf, 
minibar, łazienkę (wanna, suszarka, 
WC), telefon, TV, balkon. 

Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe
 ∞ pokoje dla niepełnosprawnych
 ∞ pokoje rodzinne

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 5 barów

Ultra All Inclusive (10:00-03:00) 
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, kolacja, późny posiłek

 ∞ przekąski, lody, podwieczorek
 ∞ lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ 2 brodziki
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ 2 place zabaw
 ∞ opiekunka

 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ menu i krzesełka dla 
dzieci w restauracji

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy, rzutki, szachy
 ∞ koszykówka, siatkówka, 
siatkówka plażowa

 ∞ aerobik, animacje, dyskoteka
 ∞ salon piękności, centrum 
SPA, masaż

 ∞ bilard, cymbergaj
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 13 lat.
2. dziecko do 7 lat.

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
KEMERZena Resort  

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Idealne miejsce dla wszystkich, którzy chcą się zrelaksować w otoczeniu drzew 
oliwnych z przepięknym widokiem na góry Taurus lub Morze Śródziemne. Hotel 
oferujący szereg atrakcji takich jak zjeżdżalnie wodne, programy animacyjne dla 
dzieci i dorosłych, mini klub dla dzieci oraz urozmaicone formy zajęć rekreacyjnych 
i sportowych, jest wymarzonym miejscem na rodzinne wakacje. 

 POŁOŻONYPOŁOŻONY
DOSKONALEDOSKONALE

WZGLĘDEMWZGLĘDEM

   PLAŻY I MIASTA
   PLAŻY I MIASTA

Residence Rivero  
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Bodrum
miasto magiczne
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LISTA HOTELI – BODRUM

136 BODRUM HOLIDAY 5 X X X X 2-15

137 BODRUM PARK 5 X X X 2-13 2-13

138 TITANIC DELUXE BODRUM 5 X X X X 2-12

139 LA BLANCHE ISLAND 5 X X X X 2-15 2-15

140 KEFALUKA 5 X X X X 2-12

141 RIXOS PREMIUM BODRUM 5 X X X X

142 LA BLANCHE RESORT 5 X X X X 2-15
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LISTA HOTELI – BODRUM

143 DELTA BEACH 5 X X X X 2-7

144 CRYSTAL GREEN BAY 5 X X X X

145 BODRUM GREEN BEACH 5 X X X X 2-12

146 PETUNYA BEACH 4 X X X 2-13 2-13

147 BODRUM BEACH 4 X X 2-13 2-13

148 BITEZ GARDEN LIFE 4 X X 2-7

149 LATANYA PARK RESORT 4 X X X

Bodrum to najpiękniejsza miej-
scowość letniskowa wybrzeża 
egejskiego, położona naprze-
ciwko greckiej wyspy Kos. Ku-
rort czaruje ciepłym morzem, 
pięknymi piaszczystymi plażami 
i  skalistymi zatoczkami. Tylko 
w  tej części Turcji zobaczyć 
można wzgórza z białymi dom-
kami, gaje oliwne, turkusowe la-
guny, którym miejscowość za-
wdzięcza przydomki tureckiego 
Santorini lub Saint-Tropez.

Jachty, marina 
i nocna atmosfera 
Bodrum to jedna z największych 
przystani jachtowych nad Mo-
rzem Egejskim. Codziennie od-
pływają stąd promy na pobliskie 
greckie wyspy Kos czy Rodos. 
Miłośnicy sportów wodnych 
znajdą tu doskonałe warunki do 
nurkowania, żeglowania i  wind-
surfingu. A nocą w mieście at-
mosfera staje się magiczna.
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Police

Medical Center

Pharmacies

Diving

Bazaars

Disco/Night Club

Tourist Information

Banks/Money ExchangeB

i

Atrakcja,
lalalalal. 

22

11

33

✔● Delta Beach

✔● Bodrum Green Beach

✔● La Blanche Resort

✔● Kefaluka

Petunya Beach

✔● Bitez Garden Life

✔● Bodrum Beach

Göltürkbükü

Meşelik

Gündoğan

Bodrum

Karabağ

Gümüşlük

Yalıkavak

Bodrum Park

Bodrum Holiday

✔● Rixos Premium Bodrum

Crystal Green Bay

Titanic Deluxe Bodrum

La Blanche Island

Latanya Park Resort

✔●  

BODRUM MILAS

Morze ŚródzieMne

BODRUM

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
✔✔ Mauzoleum w Halikarnasie
✔✔ Zamek Świętego Piotra
✔✔ pozostałości starożytnych miast:  

Didymy, Miletu i Efezu
✔✔ żeglowanie i windsurfing
✔✔ szalone życie nocne i słynna wśród  

celebrytów dyskoteka Halikarnas
✔✔ rejs na greckie wyspy, np. Kos i Rodos
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Kameralny kurort Didim leży nad tą samą malowniczą za-
toką co Bodrum. Starożytna Świątynia Apollina, stanowi 
punkt rozpoznawczy miasta. 
W  Didim nie sposób się nudzić. Na piaszczystej plaży 
panują wyśmienite warunki do uprawiania sportów wod-
nych. Tutejszy mikroklimat umożliwia plażowanie oraz 
uprawianie sportów wodnych nawet w zimie. Spragnio-
nych morskich podróży przyciąga nowa marina, która 
może pomieścić aż 580 jachtów.

Wyrocznia apollińska 
Ruiny starożytnego miasta i pozostałości ogromnej świą-
tyni Apollina stanowią nie lada atrakcję dla miłośników 
historii.
Była ona w  starożytności ważnym centrum religijnym 
i  siedzibą wyroczni, która dorównywała sławą delfickiej. 
Została zniszczona i zrabowana przez Persów pod koniec 
V w. p.n.e. Uwagę turystów przyciągają przede wszystkim 
pozostałości Świętej Drogi, która kiedyś łączyła Didymę 

z  Miletem, gdzie znajdowała się świątynia poświęcona 
siostrze Apollina – Artemidzie, oraz duża płaskorzeźba 
przedstawiająca głowę Meduzy – obowiązkowy obiekt 
pamiątkowych zdjęć z wakacji.

Didim
 W cieniu 
świątyni Apollina

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
✔✔ znakomite warunki do plażowania i uprawiania 

sportów wodnych
✔✔ ruiny starożytnych miast: Didymy i Miletu
✔✔ jezioro Bafa
✔✔ Święta Droga
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LISTA HOTELI – DIDIM

150 CLUB TARHAN BEACH 5 X X X X 2-13 2-13

151 RAMADA AKBUK 4 X X X 2-13

Ramada Akbuk

✔● Club Tarhan Beach

Bozbük

Didim
Akbük

BODRUM MILAS

DIDIM
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Bodrum Park 

Kompleks hotelowy usytuowany w spokojnej okolicy z zapierającym dech 
w piersiach widokiem na zatokę oraz grecką wyspę Kos. Hotel zapewnia 
przyjemny rodzinny wypoczynek w  otoczeniu bujnej roślinności śród-
ziemnomorskiej, oferując swoim Gościom znakomitą kuchnię oraz bogaty 
program animacyjny, w tym opiekę polskojęzycznego animatora dla dzieci.

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

TURCJA
BODRUM

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓

Bodrum Holiday 

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony 
w 2010 r.
Położenie: Icmeler, 4 km od Bodrum, 
45 km od lotniska. Zabudowa taraso-
wa, liczne schody. Hotel usytuowany 
na powierzchni 124 000 m2.
Na terenie znajdują się 4 restaura-
cje, 7 barów, 3 sale konferencyjne, 
centrum biznesowe, pralnia, room 
service, basen kryty, 3 baseny odkryte, 
5 zjeżdżalni wodnych. Urozmaicony 
program animacyjny dla dzieci i do-
rosłych, polskojęzyczny animator 
dla dzieci oraz szeroki wybór zajęć 
rekreacyjno - sportowych dla osób 
aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna w  formie 
platformy, 400 m długości. Plaża 
posiada certyfikat Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki, materace i ręczniki. 
Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 sześciopię-
trowych budynkach głównych, 
w  9  trzypiętrowych bungalo-
wach i w jednopiętrowym aneksie. 
Wyposażone są w klimatyzację in-
dywidualną, sejf, minibar, łazienkę 
(WC, wanna lub prysznic, suszarka), 
telefon, TV, balkon lub balkon fran-
cuski lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje dla niepełnosprawnych 
dla max 3 os.

 ∞ pokoje rodzinne dla max 7 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 3 restauracje 
à la carte, 7 barów

All Inclusive (24h)
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, kolacja

 ∞ późny posiłek, 
przekąski

 ∞ podwieczorek, lody
 ∞ lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ włoska, rybna, turecka

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
 ∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator dla 
dzieci od 15.06 do 14.09

 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat, m.in.: 
zajęcia plastyczne, gry planszowe, 
teatrzyk, zawody sportowe

 ∞ 2 brodziki, 3 zjeżdżalnie

 ∞ plac zabaw
 ∞ bufet i krzesełka dla dzieci 
w restauracji

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, aerobik, koszykówka
 ∞ mini boisko do piłki nożnej
 ∞ sauna, łaźnia turecka
 ∞ 2 korty tenisowe
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ salon piękności,
 ∞ centrum SPA, masaż
 ∞ lekcje tenisa
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 15 lat

POKOJE

7-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

-osobowych

dla 
rodzin7

ANIMACJEANIMACJEPOLSKIEPOLSKIE

WIFI GRATIS✓

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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Obiekt o charakterze wioski wakacyjnej stanowi idealne miejsce na rodzinny 
wypoczynek. Na dzieci czeka tu szereg atrakcji w hotelowym mini klubie, 

plac zabaw oraz zjeżdżalnie wodne, a cudowne widoki roztaczające się 
z perspektywy leżaka uciszą troski dnia rodziców.

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓

TURCJA
BODRUMBodrum Park Bodrum Holiday 

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 1998 r. Odnowiony 
w 2014 r.
Położenie: 2 km od Yalıçiftlik, 15 km 
od Bodrum, 40 km od lotniska. 
Hotel usytuowany na powierzchni 
120 000 m2.
Na terenie znajdują się 4 restauracje, 
3 bary, sala konferencyjna, pralnia, 
3  baseny odkryte i  basen kryty, 
5 zjeżdżalni wodnych. Urozmaicony 
program animacyjny dla dzieci i do-
rosłych oraz wybór zajęć rekreacyj-
no-sportowych dla osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto - 
żwirowa, 120 m długości. Posiada cer-
tyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, 
materace i ręczniki. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w  2 budynkach 
głównych i w 25 budynkach klubo-
wych. Wyposażone w  klimatyza-
cję, sejf, minibar, zestaw do parzenia 
kawy i herbaty, łazienkę (prysznic, 
suszarkę, WC), telefon, TV, balkon lub 
balkon francuski lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
 ∞ pokoje rodzinne club dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 3 restauracje 
à la carte, 3 bary

Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, kolacja, późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek, lody
 ∞ pakiety dla nowożeńców

 ∞ wybrane lokalne i importowane 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ turecka, włoska, owoce morza

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby płatne
 ∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik, plac zabaw, opiekunka
 ∞ 2 zjeżdżalnie wodne
 ∞ mini klub dla dzieci w wieku 4-12 lat
 ∞ menu dla dzieci w restauracji 
głównej

 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje
 ∞ siłownia, sauna
 ∞ 3 korty tenisowe
 ∞ mini boisko do piłki nożnej
 ∞ siatkówka, koszykówka
 ∞ dyskoteka
 ∞ łaźnia turecka
 ∞ centrum SPA i talasoterapii
 ∞ salon piękności, masaż
 ∞ tenis stołowy
 ∞ rzutki, bilard
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 13 lat
2. dziecko do 13 lat
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Titanic Deluxe Bodrum TURCJA
BODRUM

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓

La Blanche Island 

Położony na wzgórzu, dzięki czemu z  okiem pokoi rozpościera 
się piękny widok na morze. W hotelowych restauracjach możemy 
skosztować lokalnych specjałów. Hotel zaprasza dzieci, na które 
czekają: mini klub, zjeżdżalnie wodne i bogaty program animacyjny. 
Miłośnicy wodnych szaleństw będą zadowoleni z możliwości upra-
wiania sportów wodnych i basenów na świeżym powietrzu.

HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 2016 r.
Położenie: 3 km od Guvercinlik, 
15 km od lotniska. Hotel usytuowa-
ny na powierzchni 80 000 m2.
Na terenie znajduje się 5 restaura-
cji, 7 barów, room service, pralnia, 
7 sal konferencyjnych, basen kryty, 
2 baseny odkryte, 4 zjeżdżalnie 
wodne. Program animacyjny oraz 
zaplecze rekreacyjno-sportowe dla 
osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z  pomo-
stem, piaszczysta, 350 m długości. 
Parasole, leżaki, materace, ręczniki, 
pawilony. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w  budynku 
głównym w 10 bungalowach.
Wyposażone są w kli-
matyzację indy-
widualną, TV, 
telefon, sejf, 
mini bar, 

zestaw do parzenia kawy i herbaty, 
łazienkę (WC, suszarka, prysznic 
i/lub wanna), balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje deluxe dla max 3 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max 4 os., 
suity rodzinne dla max 6 os., 
pokoje superior dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
 ∞  restauracja główna, 
4 restauracje à la carte, 7 barów
High Class All Inclusive (24h)
Formuła zawiera: 

 ∞  śniadanie, obiad, kolacja, 
późny posiłek

 ∞ podwieczorek i lody
 ∞ lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe, świeżo wyciskany 
sok pomarańczowy do śniadania
 ∞ pakiety dla nowożeńców

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ włoska, rybna, steak house, 
azjatycka

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ 3 zjeżdżalnie wodne, 2 place zabaw
 ∞ brodzik, animacje i zajęcia w mini 
klubie dla dzieci 

 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji 
głównej, opiekunka

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, aerobik, lekcje tenisa
 ∞ siatkówka plażowa, kort tenisowy
 ∞ sauna, łaźnia turecka
 ∞ masaż, jacuzzi
 ∞ rzutki, szachy
 ∞ tenis stołowy
 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ centrum SPA, salon piękności
 ∞ sporty wodne na plaży

 
DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 12 lat

WIFI GRATIS✓

POKOJE

6-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

6-osobowych

dla 
rodzin

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl
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Titanic Deluxe Bodrum 

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓

TURCJA
BODRUMLa Blanche Island 

Położony na wzgórzu, dzięki czemu z  okiem pokoi rozpościera 
się piękny widok na morze. W hotelowych restauracjach możemy 
skosztować lokalnych specjałów. Hotel zaprasza dzieci, na które 
czekają: mini klub, zjeżdżalnie wodne i bogaty program animacyjny. 
Miłośnicy wodnych szaleństw będą zadowoleni z możliwości upra-
wiania sportów wodnych i basenów na świeżym powietrzu.

WIFI GRATIS✓

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Obiekt charakteryzuje się wysokim standardem, bogatym programem rozrywek 
i zajęć sportowych. Dorośli, którzy pragną się zrelaksować mogą skorzystać 
z licznych zabiegów SPA. Smakosze skosztują dań serwowanych w wielu re-
stauracjach, a baseny i aquapark zadowolą amatorów wodnych szaleństw.

7
ZJEŻDŻALNIZJEŻDŻALNI
7

HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 2014 r.
Położenie: 3 km od Guvercinlik, 26 km 
od Bodrum, 15 km od lotniska. Hotel 
usytuowany na powierzchni 82 000 m2.
Na terenie znajdują się 6 restauracji, 
4 bary, sejf w recepcji, pralnia, 4 sale 
konferencyjne, centrum bizneso-
we, basen kryty, 4 baseny odkryte, 
7 zjeżdżalni wodnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-
-żwirowa z platformą, 150 m dłu-
gości. Parasole, leżaki, materace, 
ręczniki. Na plaży znajduje się bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 sześciopię-
trowych budynkach. Wyposażone 
są w  klimatyzację centralną, TV, 
telefon, sejf, minibar, zestaw do 
parzenia kawy i herbaty, łazienkę 
(prysznic, WC, suszarka), balkon.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje dla niepełnosprawnych 
dla max 3 os.

 ∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
 ∞ pokoje large dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, restauracja, 
4 restauracje à la carte, 4 bary

Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, kolacja, przekąski i lody
 ∞ podwieczorek i późny posiłek
 ∞ lokalne i wybrane importowane 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ turecka i rybna, międzynarodowa 
i steak house

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4 -12 lat

 ∞ brodzik
 ∞ 2 zjeżdżalnie wodne
 ∞ plac zabaw
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje
 ∞ siłownia
 ∞ aerobik
 ∞ masaż
 ∞ łaźnia turecka
 ∞ sauna
 ∞ jacuzzi
 ∞ tenis stołowy
 ∞ rzutki
 ∞ szachy
 ∞ bilard
 ∞ kort tenisowy
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ salon piękności
 ∞ centrum SPA

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 15 lat
2. dziecko do 15 lat
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Wyjątkowe położenie hotelu oferuje niezapomniany widok na piękny, 
głęboki błękit Morza Egejskiego i wyspę Kos. Przygotowano tu dla małych 
i  dużych Gości baseny z  aquaparkiem, a  dla miłośników relaksu w  SPA 
bogatą ofertę zabiegów. Smakosze będą mogli delektować się potrawami 
z wielu zakątków świata serwowanymi w restauracjach à la carte.

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
BODRUM Kefaluka Rixos Premium Bodrum 

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r.
Położenie: Akyarlar, 9 km od 
Turgutreis, 25 km od Bodrum, 58 km 
od lotniska. Hotel usytuowany na po-
wierzchni 50 000 m2.
Na terenie znajduje się 5 restau-
racji, 9  barów, 7 sal konferencyj-
nych, pralnia, room service, basen 
kryty, 3 baseny odkryte, 5 zjeżdżalni 
wodnych.

PLAŻA
Przy hotelu, 100 m od budynku 
głównego, prywatna z pomostem, 
piaszczysto-żwirowa z  kamieni-
stym zejściem do morza o długości 
440 m. Plaża odznaczona certy-
fikatem Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki, ręczniki, pawilony. Przejście 
do plaży przez promenadę. Bar na 
plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w dziesięciopiętro-
wym budynku głównym i w części 
willowej. Wyposażone są w klima-
tyzację centralną, TV, telefon, sejf, 
minibar, łazienkę (WC, wanna lub 
prysznic, suszarka), balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os., 
pokoje dla niepełnosprawnych 
dla max 3 os.

 ∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
 ∞ pokoje deluxe dla max 
3 os., suity dla max 6 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 4 restauracje 
à la carte, 9 barów

Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja, 
późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek i lody

 ∞ lokalne oraz wybrane importowane 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ świeżo wyciskany sok 
pomarańczowy

 ∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja. 
 ∞ rybna, międzynarodowa, 
włoska, turecka

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ 2 place zabaw, opiekunka

 ∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji

 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, aerobik
 ∞ dyskoteka, kino
 ∞ koszykówka, siatkówka plażowa, 
mini boisko do piłki nożnej

 ∞ łaźnia turecka, sauna, jacuzzi 
 ∞ 2 korty tenisowe, squash
 ∞ tenis stołowy, bilard, rzutki
 ∞ animacje, sporty wodne na plaży
 ∞ salon piękności, centrum SPA, 
masaż, kręgle, bilard

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 12 lat.

POKOJE

6-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

6-osobowych

dla 
rodzin
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Kefaluka Rixos Premium Bodrum 
ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
BODRUM

Fantastycznie położony w sosnowym lesie obiekt otoczony łagodnymi wzgórzami, 
oddalony jest ok. 6 km od miejscowości Torba. Piękne widoki i spokojna okolica stwa-
rzają doskonały klimat do relaksu i odpoczynku. Dla swoich Gości oferuje mnóstwo 
rozrywek i atrakcji sportowych, dla dzieci wiele zajęć i zabawy. To idealne miejsce na 
wypoczynek dla całej rodziny. Profesjonalny program animacji dopełni całości.

Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2003 r. Odnowiony 
w 2010 r.
Położenie: 10 km od Bodrum, 
25 km od lotniska. Hotel usytuowa-
ny na powierzchni 187 000 m2.
Na terenie znajduje się: 7 restaura-
cji, 7 barów, 5 sal konferencyjnych, 
pralnia, room service, basen kryty, 
basen odkryty, 4 zjeżdżalnie wodne. 
Program animacyjny dla dzieci i do-
rosłych oraz obszerna oferta zajęć 
rekreacyjno-sportowych dla osób 
aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczy-
sto-żwirowa z platformą i pomo-
stem, 200 m długości, posiada 
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki, materace i ręczniki plażowe, 
pawilony. 

POKOJE
Zlokalizowane są w  budynku 
głównym, 42 aneksach, 42 bungalo-
wach i 10 willi. Wyposażone są w kli-
matyzację, TV, telefon, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy i herbaty, 

łazienkę (prysznic, suszarka, WC), 
balkon lub taras. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje deluxe dla max 3 os.
 ∞ pokoje dla niepełnosprawnych
 ∞ suity rodzinne dla max 4 os. 
 ∞ pokoje premium dla max 3 os.
 ∞ suity superior dla max 4 os., 
wille panorama dla max 6 os. , 
wille superior dla max 10 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 6 restauracji 
à la carte, 7 barów

Ultra All Inclusive 
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, obiad, przekąski, 
podwieczorek, kolacja, 
późny posiłek

 ∞ wybrane lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: 
 ∞ azjatycka, rybna, egejska, 
libańska, włoska, turecka

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ 4 zjeżdżalnie wodne
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ plac zabaw
 ∞ opiekunka
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji 
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, aerobik
 ∞ sauna, łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy, rzutki
 ∞ 2 korty tenisowe
 ∞ koszykówka
 ∞ mini boisko do piłki nożnej
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ kino, animacje
 ∞ centrum SPA
 ∞ masaż
 ∞ lekcje tenisa
 ∞ sporty wodne na plaży

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
BODRUM La Blanche Resort 

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Delta Beach 

Luksusowy hotel położony przy plaży, niedaleko popularnej miejscowości 
turystycznej Turguteris, gdzie spacerując wąskimi uliczkami napotykać moż-
na wiele zabytkowych kościołów, świątyń i meczetów. Na Gości tu czekają 
dwa baseny, szeroki wachlarz zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz hotelowe 
centrum SPA i talasoterapii.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2006 r.
Położenie: Na półwyspie, Turgutreis, 
20 km na zachód od Bodrum, 55 km 
od lotniska. Hotel usytuowany na 
powierzchni 22 000 m2.
Na terenie hotelu znajduje się 5 
restauracji, 5 barów, room service, 
pralnia, 4 sale konferencyjne, sejf 
w  recepcji, basen kryty, basen 
odkryty, 3 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta 
oraz w formie platformy i pomostu, 
450 m długości. Plaża odznaczona 
certyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki, materace, ręczniki, pawilony.

POKOJE
Zlokalizowane są w czteropiętro-
wym budynku głównym i 7 cztero-

piętrowych budynkach bocznych. 
Wyposażone są w  klimatyzację 
centralną, sejf, minibar, telefon, TV, 
łazienkę (wanna lub prysznic, su-
szarka, WC), balkon.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.
 ∞ pokoje dla niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 4 restauracje 
à la carte, 5 barów

Ultra All Inclusive
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja, późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek, lody
 ∞ lokalne oraz wybrane importowane 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.

 ∞ turecka, śródziemnomorska, 
chińska, włoska

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ 2 place zabaw, opiekunka
 ∞ brodzik, 2 zjeżdżalnie wodne 
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ sauna, jacuzzi
 ∞ łaźnia turecka, masaż
 ∞ tenis stołowy
 ∞ rzutki, szachy, bilard
 ∞ 2 korty tenisowe
 ∞ lekcje tenisa
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ siłownia, aerobik
 ∞ animacje
 ∞ dyskoteka
 ∞ salon piękności
 ∞ centrum SPA i talasoterapii 

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 15 lat.

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin
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La Blanche Resort 
ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
BODRUMDelta Beach 

Kaskadowo położony na wzniesieniu ośrodek, tuż nad błękitnym morzem to obietnica zjawiskowych 
widoków. Słońce i zaciszne białe piaszczyste plaże, spokojna okolica i wyjątkowe kolorowe krajobrazy 
- wszystko to oferuje niezapomniane chwile. Baseny, zjeżdżalnie wodne oraz rozbudowane zaplecze 
sportowe i rozrywkowe gwarantują, że wakacje będą niepowtarzalne.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony 
w 2013 r.
Położenie: 3 km od Yalikavak, 19 
km od Bodrum, 60 km od lotniska. 
Hotel usytuowany na wzniesieniu - 
liczne schody. Powierzchnia obiektu 
wynosi 16 000 m2.
Na terenie znajdują się 3 restauracje, 
3 bary, room service, sala konferen-
cyjna, pralnia, basen kryty, 3 baseny 
odkryte, 2 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, w  formie 
platformy z  pomostem i  kilku 
piaszczysto-żwirowych odcinków, 
200 m długości. Plaża posiada 
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki, materace i ręczniki plażowe, 
pawilony. 

POKOJE
Zlokalizowane są w  budynku 
głównym i 6 aneksach. Wyposażone 
są w  klimatyzację centralną, TV, 

telefon, sejf, minibar, łazienkę (WC, 
prysznic, suszarka), balkon lub taras.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje dla niepełnosprawnych 
dla max 3 os.

 ∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 2 restauracje 
à la carte, 3 bary

All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja oraz późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek
 ∞ lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ rybna, włoska

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
 ∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ brodzik

 ∞ plac zabaw
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 7 lat.

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin
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Bodrum Green Beach 
ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
BODRUM Crystal Green Bay 

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Raj, gdzie lasy sosnowe łączą się z błękitem Morza Egejskiego, krystalicznie czystą 
wodą i prywatną piaszczystą plażą. Dzieci znajdą tu wiele atrakcji, jak zjeżdżalnie 
wodne, kolorowy plac zabaw i ciekawe zajęcia w miniklubie. Zespół animacyjny 
dołoży wszelkich starań, aby urozmaicić leniwe chwile.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1992 r. Odnowiony 
w 2011 r.
Położenie: 5 km od Guvercinlik, 
23 km od Bodrum, 12 km od lotniska. 
Hotel usytuowany na powierzchni 
50 000 m2.
Na terenie znajdują się 4 restauracje, 
6 barów, room service, pralnia, sala 
konferencyjna, 3 baseny odkryte, 
2 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 
250 m długości. Odznaczona cer-
tyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki, materace i ręczniki. Beach 
Bar serwuje napoje i podwieczorki.

POKOJE
Zlokal izowane są w  budynku 
głównym i aneksach. Wyposażone 
w  klimatyzację indywidualną, 
TV,  telefon, sejf, minibar, łazienkę 

(prysznic, suszarka, WC), balkon 
lub balkon francuski.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje superior dla max 3 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
 ∞ pokoje rodzinne superior dla 
max 5 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 3 restauracje 
à la carte, 6 barów 

Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja oraz późny posiłek
 ∞ przekąski, lody, podwieczorek
 ∞ lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe
 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: 
Wymagana rezerwacja.
 ∞ turecka, włoska, owoce morza

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik
 ∞ zjeżdżalnia wodna
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ 2 place zabaw
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji

 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, aerobik, 2 korty tenisowe
 ∞ sauna, łaźnia turecka, masaż, jacuzzi
 ∞ sporty wodne na plaży, szachy
 ∞ mini golf, koszykówka
 ∞ bilard, rzutki
 ∞ siatkówka plażowa
 ∞ tenis stołowy
 ∞ animacje, dyskoteka, kino
 ∞ salon piękności
 ∞ centrum SPA

PRZYKŁADOWY POKÓJ

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin
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Bodrum Green Beach Crystal Green Bay 
ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
BODRUM

Malowniczo położony kompleks hotelowy znajduje się w spokojnej miejscowości Gundogan. Piękny widok na 
zatokę i rozległy teren hotelu sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Wakacje dzieciom uprzyjemni szereg 
atrakcji - zjeżdżalnia wodna oraz ciekawe animacje. Szukający rozrywki znajdą tu urozmaiconą ofertę sportową 
i dyskotekę, a chcący się zrelaksować - centrum SPA. Lokalne restauracje i knajpki zapewnią udany wypoczynek.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1995 r. Odnowiony 
w 2014 r.
Położenie: 2 km od Gundogan, 24 km 
od Bodrum, 40 km od lotniska. Hotel 
usytuowany na wzgórzu – zabudowa 
tarasowa, liczne schody. Powierzchnia 
obiektu wynosi 66 000 m2.
Na terenie znajduje się: 4 restaura-
cje, 3 bary, room service, pralnia, sala 
konferencyjna, basen kryty, 4 baseny 

odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne. 
Program animacyjny dla dzieci i do-
rosłych oraz szeroki wybór zajęć 
rekreacyjno-sportowych dla osób 
czynnych ruchowo.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, w  formie 
platformy, 300 m długości, posiada 
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki, materace, ręczniki plażowe, 
pawilony. Beach Bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym 
i w 15 aneksach. Wyposażone są w kli-
matyzację indywidualną, sejf, minibar, 
łazienkę (prysznic lub wanna, WC, su-
szarka), telefon, TV, balkon lub taras lub 
bez balkonu.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 3 restauracje 
à la carte, 3 bary

All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, kolacja

 ∞ przekąski, podwieczorek
 ∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ włoska, turecka, owoce morza

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
 ∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ 2 brodziki, zjeżdżalnia wodna 
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ place zabaw, opiekunka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, aerobik
 ∞ koszykówka, siatkówka, mini 
boisko do piłki nożnej

 ∞ siatkówka plażowa, tenis stołowy, 
rzutki, szachy, minigolf, bilard

 ∞ animacje, dyskoteka
 ∞ salon piękności, centrum SPA
 ∞  masaż, sauna, łaźnia turecka
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 12 lat.

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Położenie: Ortakent, 11 km od 
Bodrum, 47 km od lotniska. Hotel 
usy tuowany na powierzchni 
17 000 m2.
Na terenie znajdują się restauracja, 
2 bary, pralnia, 2 baseny odkryte, 
2  jeżdżalnie wodne. Urozmaicony 
program animacyjny oraz polskoję-
zyczny animator dla dzieci.

PLAŻA
Przy hotelu. Posiada certyfikat 
Błękitnej Flagi. Wydzielona część 
plaży publicznej, piaszczysto-żwi-
rowa, 60 m długości. Parasole, 
leżaki, materace, ręczniki plażowe. 
Przejście do plaży przez promenadę.

POKOJE
Zlokalizowane są w 9 dwupiętrowych 
budynkach. Wyposażone w klima-

tyzację indywidualną, sejf, minibar, 
zestaw do parzenia kawy i herbaty, 
łazienkę (prysznic, suszarka, WC), 
telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, lobby bar, 
bar przy basenie

All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja oraz późny posiłek
 ∞ przekąski, podwieczorek, lody
 ∞ lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe
 ∞ pakiety dla nowożeńców

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ polskojęzyczny animator 
dla dzieci od 15.06. do 14.09
 ∞ zajęcia w mini klubie dla dzieci 
w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia 

plastyczne, gry planszowe, 
teatrzyk, zawody sportowe

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ plac zabaw: zjeżdżalnie, huśtawki
 ∞ brodzik, krzesełka w restauracji
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ centrum SPA, łaźnia turecka, 
masaż, sauna

 ∞ tenis stołowy, bilard, rzutki
 ∞ kort tenisowy
 ∞ siłownia
 ∞ koszykówka, siatkówka
 ∞ mini boisko do piłki nożnej
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 13 lat
2. dziecko do 13 lat 

Hotel położony tuż przy plaży, oddzielony od niej nadmorską promenadą. Charakteryzuje się 
niską zabudową i  oferuje przyjemne wakacje dla rodzin z  dziećmi. Najmłodszymi zaopiekuje 
się polski animator, podczas gdy rodzice mogą zrelaksować się w hotelowym centrum SPA, 
na plażach czy basenach.

TURCJA
BODRUM

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓

Petunya Beach 

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Bodrum Beach 

ANIMACJEANIMACJEPOLSKIEPOLSKIE

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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Petunya Beach 
ALL INCLUSIVE✓
ZJEŻDŻALNIE✓

TURCJA
BODRUMBodrum Beach 

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2011 r. Odnowiony 
w 2012 r.
Położenie: Gumbet, 1 km od 
Bodrum, 35 km od lotniska. Hotel 
usy tuowany na powierzchni 
18 000 m2.
Na terenie znajdują się 2 restau-
racje, 3 bary, sala konferencyjna, 
pralnia, 3 baseny odkryte, 5 zjeżdżalni 
wodnych.

PLAŻA
100 m od hotelu, publiczna, piasz-
czysto-żwirowa. Przejście do plaży 
przez ulicę. Parasole, leżaki, ręczniki 
plażowe. 

POKOJE
Zlokalizowane są w 11 dwupiętro-
wych budynkach. Wyposażone są 

w klimatyzację indywidualną, TV, 
telefon, sejf, minibar, łazienkę (WC, 
prysznic, suszarka), balkon.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowedla max 3 os.
 ∞ pokoje club large dla max 4 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, restauracja 
à la carte, 3 bary

All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja i lody, późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek
 ∞ lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ rybna

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby płatne
 ∞ Wi-Fi w pokojach płatne
 ∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ mini klub dla dzieci 
w wieku 4-12 lat

 ∞ plac zabaw
 ∞ brodzik, 2 zjeżdżalnie wodne
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia
 ∞ tenis stołowy i rzutki
 ∞ centrum SPA
 ∞ sauna
 ∞ łaźnia turecka
 ∞ masaż
 ∞ bilard

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 13 lat
2. dziecko do 13 lat

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Skromna architektura obiektu w połączeniu z pięknym widokiem na zatokę stanowi spójną całość. 
Bliska odległość do plaży, różnorodna oferta atrakcji dla dzieci oraz zjeżdżalnie wodne dla dzieci 
i dorosłych, to gwarancja fajnych wakacji w gronie rodziny. Po całym dniu można zrelaksować się 
w centrum SPA oferujące zabiegi relaksacyjne na twarz i ciało.

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony 
w 2012 r.
Położenie: Bitez, 6 km od Bodrum, 
42 km od lotniska. Hotel usytuowa-
ny na powierzchni 15 000 m2.
Na terenie znajdują się: 2 restaura-
cje, 2 bary, pralnia, basen odkryty, 
basen kryty. Animacje i zajęcia re-
kreacyjne dla aktywnych.

PLAŻA
150 m od hotelu, wydzielona część 
plaży publicznej, piaszczysto-żwi-
rowa, 100 m długości. Parasole, 
leżaki, materace i ręczniki. Przejście 
do plaży przez ulicę.

POKOJE
Zlokalizowane są w 21 dwupiętro-
wych budynkach. Wyposażone są 
w klimatyzację indywidualną, sejf,  

 
minibar, łazienkę (prysznic, suszar-
kę, WC), telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, restauracja 
à la carte, pool bar, snack bar

All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, kolacja
 ∞ przekąski, podwieczorek, lody
 ∞ lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe
 ∞ pakiety dla nowożeńców

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ rybna

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ 2 brodziki
 ∞ plac zabaw
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ sauna
 ∞ łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy
 ∞ rzutki, bilard
 ∞ animacje
 ∞ masaż

 
DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 7 lat

Położony wśród pięknej roślinności kompleks jest idealnym miejscem dla wszyst-
kich szukających wypoczynku w spokojnej okolicy. Kameralna atmosfera w hotelu 
oraz szereg restauracji, kawiarni i sklepów w pobliżu sprawiają, że każdy znajdzie 
tu coś dla siebie. Dzieci spędzą miłe chwile na placu zabaw i w mini klubie, dorośli 
zrelaksują się w zaciszu hotelowego ogrodu wśród malowniczych krajobrazów lub 
na znajdującej się nieopodal przepięknej plaży.

TURCJA
BODRUM

ALL INCLUSIVE✓
WIFI GRATIS✓

Bitez Garden Life Latanya Park Resort 

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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Bitez Garden Life TURCJA
BODRUMLatanya Park Resort 

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1996 r. Odnowiony 
w 2012 r
Położenie: 6 km od Yaliciftlik, 40 km 
od lotniska. Hotel usytuowany na 
powierzchni 17 000 m2.
Na terenie znajdują się 2 restauracje, 
4 bary, sala konferencyjna, pralnia, 
basen odkryty. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto – 
żwirowa z pomostem, 123 m długo-
ści, odznaczona certyfikatem Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, materace, ręcz-
niki plażowe. Pawilony na plaży. 

POKOJE
Zlokalizowane są w  trzypiętro-
wym budynku głównym i w 4 trzy-
piętrowych budynkach Garden. 
Wyposażone są w  klimatyzację 
centralną, TV, telefon, sejf, łazienkę 
(WC, suszarka, prysznic lub wanna), 
balkon lub balkon francuski.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje deluxe dla max 2 os.
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, restauracja 
à la carte, 4 bary

All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja oraz późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek i lody
 ∞ lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ międzynarodowa

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
 ∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ mini klub dla dzieci w wieku 4-12 lat
 ∞ animacje, brodzik
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji 

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, rzutki, masaż
 ∞ siatkówka plażowa

Bardzo dobry wybór dla rodzin z  dziećmi. Położony tuż przy plaży. Jego lokalizacja to idealne 
połączenie gór i morza. Jedną z większych zalet hotelu jest jego kuchnia, chwalona przez wielu 
Gości. Kilka minut jazdy transportem miejskim dzieli nas od miasta Bodrum, nazywanym przez nie-
których Saint Tropez wschodu.

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
WIFI GRATIS✓
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Ramada Akbuk 
Zadbany kompleks hotelowy otoczony dużym zielonym ogrodem. Położony tuż przy szerokiej 
piaszczystej plaży oferuje swoim Gościom relaks nad lazurowym morzem lub baseny ze zjeżdżal-
niami, zaplecze rekreacyjno-sportowe oraz ciekawy program animacyjny dla osób preferujących 
aktywny wypoczynek.

Club Tarhan Beach TURCJA
DIDIM

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*HV
Położenie: ok. 8 km od Didim, ok. 
82  km od lotniska w  Bodrum, 
ok. 92 km od Efezu. Hotel usytu-
owany na powierzchni 53 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się: 2 re-
stauracje, 5 barów, 2 sale konferen-
cyjne, pralnia, basen kryty, 2 baseny 
odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne. 
Animacje dla dzieci i  dorosłych 
oraz ciekawa oferta zajęć sportowo 
– rekreacyjnych.

PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży 
publicznej, piaszczysta, 1000 m 
długości. Parasole, leżaki, matera-
ce i ręczniki plażowe, pawilony. Bar 
na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach. 
Wyposażone są w klimatyzację indy-
widualną, TV, telefon, sejf, minibar, ła-
zienkę (WC, prysznic, suszarka), balkon.
Typy pokoi:

 ∞ pokoje standardowe club dla 
max 4 os.

 ∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, restauracja 
à la carte, 5 barów

Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja oraz późny posiłek

 ∞ przekąski, lody, podwieczorek
 ∞ lokalne i wybrane importowane na-
poje alkoholowe i bezalkoholowe
 ∞ pakiety dla nowożeńców

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ turecko - rybna

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje
 ∞ siłownia
 ∞ masaż
 ∞ centrum SPA
 ∞ sauna
 ∞ łaźnia turecka
 ∞ kort tenisowy
 ∞ minigolf,
 ∞ mini boisko do piłki nożnej
 ∞ siatkówka plażowa,
 ∞ bilard, szachy
 ∞ tenis stołowy
 ∞ rzutki
 ∞ kino, dyskoteka
 ∞ aerobik

 
DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 13 lat
2. dziecko do 13 lat

PRZYKŁADOWY POKÓJ

WIFI GRATIS✓
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HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2014 r. Odnowiony 
w 2015 r.
Położenie: Akbuk, 20 km od Didim, 
50 km od lotniska. Hotel usytuowa-
ny na powierzchni 22 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się: 3 re-
stauracje, 5 barów, pralnia, 2 baseny 
odkryte, 6 zjeżdżalni wodnych. 
Animacje dla dzieci i  dorosłych, 
ciekawa oferta zabiegów relak-
sacyjnych oraz zajęć sportowo 
– rekreacyjnych.

PLAŻA
1200 m od hotelu, wydzielona 
część plaży publicznej, piaszczysto 
- żwirowa, 600 m długości, odzna-
czona certyfikatem Błękitnej Flagi. 
Przejście do plaży promenadą lub 

ulicą lub dojazdbusem hotelowym. 
Parasole, leżaki, materace i ręczniki 
plażowe. Bar na plaży. 

POKOJE
Zlokalizowane są w  8 budyn-
kach. Wyposażone są w klimatyza-
cję indywidualną, TV, telefon, sejf, 
minibar, zestaw do parzenia kawy 
i herbaty, łazienkę (prysznic, WC, 
suszarka), balkon.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje dla niepełnosprawnych 
dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 2 restauracje 
à la carte, 5 barów

All Inclusive Plus (24h)
Formuła zawiera: 

 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja oraz późny posiłek

 ∞ przekąski, podwieczorek, lody
 ∞ lokalne oraz wybrane importowane 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ turecka, rybna

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ brodzik, 2 zjeżdżalnie wodne
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ plac zabaw

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ animacje 
 ∞ siłownia, aerobik
 ∞ tenis stołowy
 ∞ sauna, łaźnia turecka, masaż
 ∞ muzyka na żywo, dyskoteka
 ∞ centrum SPA, salon piękności
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 13 lat

WIFI GRATIS✓

ZJEŻDŻALNIE✓

Ramada Akbuk TURCJA
DIDIM

ALL INCLUSIVE✓

Club Tarhan Beach 
Pięknie położony na wzniesieniu z widokiem na zatokę, oddalony od głównej drogi oraz plaży 
o  ok. 1 km, zapewni udany wypoczynek dla całej rodziny. Ten nowoczesny hotel z  wieloma 
atrakcjami dla małych i dla dużych przystosowany jest dla rodzin z dziećmi. Doskonały dla osób 
chcących odpocząć z dala od gwaru dużych miast.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl
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Marmaris to stare miasto portowe tętniące stale młodością i energią. Skaliste półwyspy wrzynają się w morze, a zalesione 
wzgórza przeglądają się w krystalicznej wodzie. Już w IV wieku p.n.e. Marmaris, zwane wówczas Fyskos, pełniło rolę portu. 
Sprzyjające warunki geograficzne, a przede wszystkim bliskość wyspy Rodos, wpłynęły znacząco na rozwój i historię miasta.

Marmaris
Miasto, które nie śpi

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
✔✔ port i przystań jachtowa
✔✔ przejrzyste morze i zielone wzgórza
✔✔ zamek Sulejmana Wspaniałego
✔✔ starówka Marmaris
✔✔ wypady do Efezu, Fethiye, Caunos
✔✔ rejsy na grecką wyspę Rodos

✔● Club Viva

✔● Mehtap Beach

✔● Grand Pasa

✔● Ideal Prime Beach

✔● Kaya Maris

✔● Grand Yazici 
Marmaris Palace

Palmea

Marmaris

Armutalan

DALAMAN

HILTON DALAMAN
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LISTA HOTELI – MARMARIS

154 HILTON DALAMAN 5 X X X X 2-10 lat

155 GRAND PASA 5 X X X 2-7 lat

156 IDEAL PRIME BEACH 5 X X X X 2-13 lat

157 GRAND YAZICI MARMARIS PALACE 5 X X X X 2-13 lat

158 PALMEA 4 X X X 2-7 lat

159 CLUB VIVA 4 X X X 2-7 lat

160 KAYA MARIS 4 X X 2-13 lat

161 MEHTAP BEACH 4 X X X 2-7 lat

Stare miasto
Starówka w  Marmaris przy-
ciąga turystów kameralną at-
mosferą, licznymi sklepikami 
ulokowanymi w  starych bu-
dynkach oraz otoczoną palma-
mi promenadą, którą można 
spacerować wzdłuż morza. 
Przy niej usytuowanych jest 
wiele barów, restauracji oraz 
dyskotek. Można tu spróbować 
dań tradycyjnej tureckiej kuch-
ni i napić się rakii – tradycyjnej 
tureckiej wódki o smaku anyż-
kowym, destylowanej z  wino-
gron, rodzynek lub fig.

Morze ŚródzieMne

MARMARIS

KAT_TURCJA 2017 philo2.indd   152 22/11/2016   16:40



153 153

Fethiye
Lagunowe

wakacje

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
✔✔ bajeczna plaża Ölüdeniz
✔✔ loty paralotnią
✔✔ szlak licyjski
✔✔ rafting, nurkowanie
✔✔ miasto duchów
✔✔ kanion Saklikent
✔✔ plaża żółwi
✔✔ Dolina Motyli
✔✔ skoki spadochronowe z góry Babadag
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LISTA HOTELI – FETHIYE

162 SENTIDO LYKIA 5 X X X

163 LIBERTY LYKIA 5 X X X X 2-13 lat

164 GARCIA RESORT 5 X X X 2-13 lat

165 HILLSIDE BEACH 5 X X X 2-6 lat

166 CLUB TUANA 5 X X X X 2-14 lat

167 AKDENIZ BEACH 3 X

FETHIYE

✔● Club Tuana
DALAMAN

✔● Sentido Lykia
✔● Liberty Lykia

✔● Garcia  
Resort

✔● Akdeniz Beach

✔● Hillside Beach

Fethiye

Kayaköy Ölüdeniz

Dzikie zatoki z  turkusową wodą, zielone wzgórza poro-
śnięte piniami i zaciszne laguny to sekret urody tego re-
gionu. Poszarpana linia brzegowa i  znaczne wysokości 
terenu sprzyjają amatorom mocnych wrażeń. Śmiałkowie 
mogą zakosztować lotów z  najwyższej w  okolicy góry 
Babadag (1969 m n.p.m.). Słynne na cały świat centrum 
paralotniarskie mieści się nieopodal w Ölüdeniz.

Szlak Licyjski dla piechurów
To szlak górski długości około 500 km, prowadzący 
z Fethiye do Antalyi wzdłuż Morza Śródziemnego, wokół 
starożytnej krainy Licji. Wiedzie przez setki miejsc bardzo 
ważnych z  archeologicznego punktu widzenia. Został 
zbadany i oznaczony przez brytyjską podróżniczkę Kate 
Clow na początku XXI wieku. Trasa biegnie przez współ-
czesne miasta, górskie osady oraz pozostałości licyjskich 
i rzymskich budowli.
W trakcie podróży zasmakować można leżenia na plaży, 
kąpieli w ciepłym morzu, lotu na motolotni,  wspinacz-
ki w skałkach, wędrówki szlakami, spływu rzekami. A do 
tego obcować z fascynującą historią Licji.

Morze ŚródzieMne

FETHIYE
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ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓

WIFI GRATIS✓

ZJEŻDŻALNIE✓

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2009 r.
Położenie: 2 km od Sarigerme, 
12 km od Dalamanu, 17 km od lot-
niska. Hotel usytuowany na po-
wierzchni 176 000 m2.
Na terenie hotelu znajduje się 
7 restauracji, 11 barów, room service, 
3 sale konferencyjne, centrum biz-
nesowe, pralnia, 3 baseny kryte, 
4 baseny odkryte, aquapark.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczy-
sta, 650 m długości, z pomostem, 
odznaczona certyfikatem Błękitnej 
Flagi. Parasole, leżaki, matera-
ce i ręczniki. Pawilony. Wymagana 
rezerwacja. 

POKOJE
Zlokalizowane są w czteropiętrowym 
budynku głównym. Wyposażone są 
w klimatyzację centralną, TV, telefon, 
sejf, minibar, zestaw do parzenia 
kawy i herbaty, łazienkę (wanna lub 
prysznic, WC, suszarka), balkon lub 
taras. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje deluxe dla max 3 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max 6 os.
 ∞ pokoje Guest dla max 4 os.
 ∞ suity dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 6 restauracji 
à la carte, 11 barów

Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, obiad, kolacja 

i późny posiłek oraz lody
 ∞ przekąski i podwieczorek
 ∞ lokalne oraz wybrane 
importowane napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ świeżo wyciskany sok 
pomarańczowy

 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ turecka, włoska, dalekow-
schodnia, owoce morza, indyjska

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-10 lat

 ∞ klub dla nastolatków 
w wieku 13-15 lat

 ∞ plac zabaw, 3 brodziki
 ∞ aquapark dla młodszych i starszych
 ∞ menu dla dzieci w klubie Paradise
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
 ∞ opiekunka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna, łaźnia 
turecka, jacuzzi

 ∞ 6 kortów tenisowych, 
lekcje tenisa, squash

 ∞ tenis stołowy, badminton, 
szachy, rzutki

 ∞ mini golf, łucznictwo, boccia
 ∞ koszykówka, siatkówka, 
siatkówka plażowa

 ∞ boisko do piłki nożnej
 ∞ aerobik, animacje, dyskoteka
 ∞ salon piękności, centrum SPA,  
masaż

 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 10 lat.

Hilton Dalaman  TURCJA
MARMARIS

Stylowy hotel oferuje wypoczynek na najwyższym poziomie, spełniając oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających klientów. Zadbany, palmowy ogród i różnobarwne kompozycje roślinne zachwycają 
harmonią natury. Mnóstwo atrakcji, w tym aguapark, miniklub, centrum SPA i przepiękna plaża z ka-
meralnymi altanami.

Grand Pasa  

PRZYKŁADOWY POKÓJ

AQUA 
PARK

AQUA 
PARK

AQUA KIDS 

CLUB
AQUA KIDS 

CLUB
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Hilton Dalaman  

HOTEL
Kategoria lokalna: 4* 
Data otwarcia: 2007 r.
Położenie: 3 km od centrum 
Marmaris, 100 km od lotniska. 
Hotel usytuowany na powierzchni 
7 000 m2.
Na terenie znajdują się 2 restauracje, 
4 bary, 2 sale konferencyjne, pralnia, 
basen odkryty, basen kryty, 3 zjeż-
dżalnie wodne.

PLAŻA
350 m od hotelu. Odznaczona cer-
tyfikatem Błękitnej Flagi, publiczna, 
piaszczysto-żwirowa, 100 m dłu-
gości. Parasole, leżaki i materace. 
Przejście do plaży przez ulicę. Do 
plaży kursuje bus hotelowy.

POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopiętrowym 
budynku głównym. Wyposażone są 
w klimatyzację indywidualną, TV, 
telefon, minibar, sejf, łazienkę (WC, 
wanna, suszarka), balkon. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje dla niepełnosprawnych 

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, restauracja 
à la carte, 4 bary

All Inclusive (10:00-00:00) 
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
kolacja oraz późny posiłek

 ∞ przekąski i podwieczorek
 ∞ wybrane lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ międzynarodowa 

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
 ∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 6-12 lat

 ∞ plac zabaw, brodzik
 ∞ menu i krzesełka dla 
dzieci w restauracji

 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, sauna
 ∞ aerobik
 ∞ animacje

 ∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy, bilard
 ∞ dyskoteka

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 7 lat.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ALL INCLUSIVE✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
MARMARISGrand Pasa  

Dogodna lokalizacja hotelu pozwala cieszyć się urokami śródziemnomorskiej plaży 
i pachnącego sosnowego lasu, a jednocześnie oferuje bliskość pełnego rozrywek 
miasta Marmaris. Najmłodsi Goście spędzą radosne chwile na wodnych zjeżdżal-
niach lub na piaszczystej plaży skąpanej w słońcu. Miłośników aktywnego wypo-
czynku zadowoli bogata oferta sportowa i urozmaicone animacje wieczorne.
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ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓

WIFI GRATIS✓

ZJEŻDŻALNIE✓

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2011 r. Odnowiony 
w 2014 r.
Położenie: 3,5 km od Marmaris, 
110 km od lotniska w Dalaman. 
Hotel usytuowany na powierzchni 
20 000 m2.
Na terenie znajdują się 3 restauracje, 
6 barów, sala konferencyjna, pralnia, 
2 baseny odkryte, basen kryty, 
2 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczy-
sto-żwirowa o długości 250 m, od-
znaczona certyfikatem Błękitnej 
Flagi. Dojście do plaży promenadą. 
Parasole, leżaki i ręczniki plażowe.

POKOJE
Zlokalizowane są w 4 sześciopię-
trowych budynkach. Wyposażone 
są w klimatyzację indywidualną, 
TV, telefon, sejf, mini bar, łazienkę 
(prysznic, WC, suszarka), balkon. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje dla niepełnosprawnych
 ∞ pokoje rodzinne dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 2 restauracje 
à la carte, 6 barów

Ultra All Inclusive (10:00-00:00) 
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, kolacja

 ∞ przekąski, podwieczorek 
i późny posiłek

 ∞ wybrane lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ dalekowschodnia
 ∞ międzynarodowa  

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik
 ∞ zjeżdżalnia wodna
 ∞ plac zabaw
 ∞ animacje, mini disco
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia, aerobik

 ∞ sauna, łaźnia turecka
 ∞ tenis stołowy
 ∞ rzutki, bilard
 ∞ dyskoteka, animacje
 ∞ centrum SPA, salon piękności 
 ∞ masaż

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 13 lat.

Ideal Prime Beach  TURCJA
MARMARIS

Nowoczesny obiekt zlokalizowany na rozległym terenie skąd roztaczają się prze-
piękne widoki na krystalicznie niebieskie morze. Odpowiednią dawkę wakacyjnej 
aktywności zapewni bogata oferta sportowo-rekreacyjna oraz zabawa na wie-
czornej dyskotece. Na miłośników wellness czeka relaks w łaźni tureckiej, saunie 
lub w centrum SPA. To świetny wybór zarówno na wakacje pełne rozrywki, jak 
i na błogi relaks.

Grand Yazici Marmaris Palace  

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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Ideal Prime Beach  

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV 
Data otwarcia: 1992 r. Odnowiony 
w 2013 r.
Położenie: Icmeler, 2 km od Mar-
maris, ok. 90 km od lotniska. 
Hotel usytuowany na powierzchni 
70 000 m2.
Na terenie znajdują się 4 restaura-
cje, 5 barów, 3 sale konferencyj-
ne, pralnia, basen kryty, 4 baseny 
odkryte, 4 zjeżdżalnie wodne. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-
żwirowa z platformą i pomostem, 
380 m długości, odznaczona cer-
tyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki, materace, ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głów-
nym i w 26 bungalowach. 

Wyposażone są w klimatyzację 
centralną, TV, telefon, minibar, 
sejf, łazienkę (suszarka, wanna lub 
prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
 ∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.
 ∞ pokoje standardowe dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 3 restauracje 
à la carte, 5 barów

All Inclusive (10:00-00:30) 
Formuła zawiera: 
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 
podwieczorek, kolacja oraz 
późny posiłek, przekąski, lody

 ∞ wybrane lokalne napoje bezal-
koholowe i alkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców 
i urodzinowe 

Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
 ∞ turecka, włoska, owoce morza

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
 ∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ animacje i zajęcia w mini klubie 
dla dzieci w wieku 4-12 lat

 ∞ plac zabaw
 ∞ brodzik, 2 zjeżdżalnie wodne
 ∞ menu i krzesełka dla 
dzieci w restauracji

 ∞ możliwość wypożyczenia wózka
 ∞ opiekunka
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia
 ∞ sauna
 ∞ łaźnia turecka
 ∞ mini boisko do koszykówki
 ∞ siatkówka plażowa 
 ∞ tenis stołowy
 ∞ rzutki, boccia

 ∞ bilard
 ∞ mini golf 
 ∞ 2 korty tenisowe
 ∞ lekcje tenisa
 ∞ aerobik
 ∞ animacje
 ∞ salon piękności
 ∞ centrum SPA, 
 ∞ masaż
 ∞ dyskoteka na plaży
 ∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 13 lat.

Wyjątkowy obiekt usytuowany pośród piniowego lasu z pięknymi widokami na oko-
liczne zielone wzgórza. Zwolennicy aktywnego wypoczynku znajdą mnóstwo po-
wodów do zadowolenia, począwszy od szerokiej oferty uprawiania sportów wod-
nych na plaży poprzez siłownię, aż po korty tenisowe. Najmłodsi chętnie skorzystają 
z propozycji niezapomnianej zabawy w miniklubie lub na zjeżdżalniach wodnych. 
Na spragnionych miejskiej rozrywki czeka tętniące życiem Marmaris.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
MARMARISGrand Yazici Marmaris Palace  

Z DZIEĆMI
Z DZIEĆMI

DLA 

RODZINDLA 

RODZIN
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

ALL INCLUSIVE✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

HOTEL
Kategoria lokalna: 4* 
Data otwarcia: 1993 r. Odnowiony 
w 2015 r.
Położenie: Marmaris - Siteler, ok. 
3,5 km od centrum, ok. 100 km od 
lotniska. Hotel usytuowany na po-
wierzchni 3 000 m2.
Na terenie hotelu znajduje się re-
stauracja, bar, 2 sale konferencyj-
ne, 2 baseny odkryte, zjeżdżalnia 
wodna.

PLAŻA
150 m od hotelu, publiczna, piasz-
czysto-żwirowa. Parasole, leżaki 
i materace. Przejście do plaży przez 
ulicę. Do plaży kursuje bus hotelowy.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budyn-
kach. Wyposażone są w klimatyza-
cję indywidualną, sejf, minibar, TV, 
telefon, łazienkę (prysznic, WC, su-
szarka), balkon. 

Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
 ∞ pokoje dla niepełnosprawnych

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, sky bar

All Inclusive (10:30-22:30) 
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, późne śniadanie, 
obiad, kolacja

 ∞ przekąski i podwieczorek
 ∞ lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe

 ∞ pakiety dla nowożeńców

INTERNET
 ∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik, plac zabaw
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia
 ∞ tenis stołowy
 ∞ centrum SPA
 ∞ salon piękności
 ∞ sauna
 ∞ łaźnia turecka
 ∞ masaż
 ∞ bilard

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 7 lat.

Palmea TURCJA
MARMARIS

Piękne otoczenie gór oraz bliska odległość do centrum 
Marmaris zachęcają do spędzenia tu urokliwych, a jed-
nocześnie rozrywkowych wakacji. Ten kameralny ho-
tel będzie dobrą propozycją na spokojny wypoczynek 
w dogodnej odległości od miasta. 

Club Viva  
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HOTEL
Kategoria lokalna: 4* 
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony 
w 2011 r.
Położenie: Marmaris - Armutalan, 
2 km od centrum, 98 km od lotniska. 
Hotel usytuowany na powierzchni 
3 000 m2.
Na terenie znajduje się restauracja, 
bar, 2 sale konferencyjne, pralnia, 
basen odkryty, zjeżdżalnia wodna. 

PLAŻA
1 km od hotelu, wydzielona część 
plaży publicznej, żwirowa. Parasole 
i leżaki. Przejście do plaży przez 
ulicę i promenadę. na plażę kursuje 
bus hotelowy.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku 
głównym. Wyposażone w klima-
tyzację indywidualną, TV, telefon, 
sejf minibar, łazienkę (wanna lub 

prysznic, WC, suszarka), balkon lub 
balkon francuski. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
 ∞ pokoje rodzinne dla max 4 os. 

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, bar

All Inclusive (10:00-23:00) 
Formuła zawiera: 

 ∞ śniadanie, obiad, 
podwieczorek oraz kolacja

 ∞ wybrane lokalne napoje bezal-
koholowe i alkoholowe

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik
 ∞ plac zabaw
 ∞ animacje
 ∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji głównej
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia
 ∞ tenis stołowy
 ∞ animacje
 ∞ salon piękności
 ∞ sauna

 ∞ łaźnia turecka
 ∞ masaż
 ∞ bilard
 ∞ rzutki

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 7 lat.

Hotel położony w dzielnicy mieszkalnej Armutalan w popularnym kurorcie tury-
stycznym Marmaris, oferuje spokojną i przyjazną atmosferę sprzyjającą relaksowi 
nad hotelowym basenem. Dogodna lokalizacja – niewielka odległość od restauracji, 
barów i sklepów czyni to miejsce niezwykle atrakcyjnym, do plaży dowozi bus ho-
telowy. Na miejscu Goście mogą korzystać z zabiegów masażu, odkrytego basenu 
oraz sauny i łaźni tureckiej. Cechą charakterystyczną tego hotelu jest połączenie no-
woczesnego komfortu z tradycyjnymi elementami Marmaris, co sprawia, że jest on 
jedyny w swoim rodzaju.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Palmea 

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

TURCJA
MARMARISClub Viva  

ALL INCLUSIVE✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

ALL INCLUSIVE✓
WIFI GRATIS✓

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Kaya Maris  TURCJA
MARMARIS

Kaya Maris to rodzinny obiekt zapewniający wakacyjny 
spokój. Położony tuż przy pięknej, piaszczystej plaży 
skłania nas do zażywania kąpieli słonecznych. Szcze-
gólnie polecany ze względu na położenie kilka minut 
jazdy autobusem od Marmaris, do którego również pro-
wadzi przepiękna promenada. Blisko hotelu znajdują się 
bary i restauracje.

Mehtap Beach  

HOTEL
Kategoria lokalna: 4* 
Data otwarcia: 1995 r. Odnowiony 
w 2015 r.
Położenie: 3 km od centrum 
Marmaris, 90 km od lotniska. Hotel 
usytuowany na powierzchni 3 500 m2.
Na terenie hotelu znajduje się re-
stauracja, bar, pralnia, basen odkryty.

PLAŻA
50 m od hotelu, publiczna, piasz-
czysto-żwirowa. Przejście do plaży 
przez promenadę.
Ok. 2 km od hotelu w Icmeler znaj-
duje się prywatna plaża hotelo-
wa, do której kursuje bus hotelowy. 
Parasole, leżaki i materace.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głów-
nym. Wyposażone są w klimaty-

zację indywidualną, TV, telefon, 
minibar, sejf, łazienkę (suszarka, 
wanna lub prysznic, WC), balkon. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, 
bar przy basenie

All Inclusive (10:00-23:00) 
Formuła zawiera:
 ∞ śniadanie, obiad, podwieczorek, 
kolacja

 ∞ wybrane lokalne napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ brodzik

 ∞ plac zabaw
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ siłownia
 ∞ wieczorne animacje
 ∞ sauna,
 ∞ łaźnia turecka,
 ∞ masaż
 ∞ tenis stołowy
 ∞ bilard

DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 13 lat.
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Kaya Maris  

HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 1989 r. Odnowiony 
w 2012 r.
Położenie: Marmaris, 90 km od 
lotniska. Hotel usytuowany na po-
wierzchni 2 000 m2. 
Na terenie znajduje się restauracja, 
bar, basen odkryty.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-
żwirowa, 200 m długości. Parasole, 
leżaki i materace. Przejście do plaży 
przez promenadę.

POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopiętro-
wym budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację indy-
widualną, TV, telefon, sejf, łazienkę 
(prysznic, suszarka, WC), balkon. 
Typy pokoi:
 ∞ pokoje standardowe dla max 3 os.

WYŻYWIENIE
 ∞ restauracja główna, bar

All Inclusive (10:00-22:30) 
Formuła zawiera
 ∞ śniadanie, obiad, podwieczorek, 
kolacja

 ∞ lokalne napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
 ∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
 ∞ plac zabaw
 ∞ możliwość wypożyczenia wózka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
 ∞ szachy, golf, bilard

 
DZIECKO POBYT GRATIS:
1. dziecko do 7 lat.

Czterogwiazdkowy hotel położony w Marmaris - jednym z naj-
bardziej znanych kurortów Morza Egejskiego - słynącego z prze-
pięknego położenia pośród wzgórz otulonych zielenią, jak rów-
nież ze starówki z brukowanymi uliczkami, dzielnicy handlowej 
i promenady, wzdłuż której położone są liczne bary i dyskoteki. 
Malownicze widoki na góry i morze oraz położenie tuż przy 
prywatnej plaży hotelowej czyni to miejsce wyjątkowym.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓

TURCJA
MARMARISMehtap Beach  

PRZYKŁADOWY POKÓJ

miasta
BLISKO

centrum

miasta
BLISKO

centrum
WIFI GRATIS✓
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 4* 
Data otwarcia: część Residence: 
1994 r. Odnowiona w 2014 r.
Położenie: 3 km od Oludeniz, 
15 km od Fethiye, 71 km od lotni-
ska. Hotel usytuowany częściowo 
na wzgórzu – zabudowa taraso-
wa, schody. Powierzchnia obiektu 
wynosi 87 500 m.
Na terenie znajduje się: 8 restaura-
cji, kilkanaście barów, room service, 

pralnia, 4 sale konferencyjne, basen 
kryty, baseny odkryte. Animacje 
i bogata oferta zajęć rekreacyjno-
-sportowych dla osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-
-żwirowa, 750 m długości. Plaża 
posiada certyfikat Błękitnej Flagi. 
Parasole, leżaki, materace, ręczniki, 
pawilony. Do plaży kursuje bus ho-
telowy. Bar plażowy.

POKOJE
Zlokalizowane są w ośmiopiętro-
wym budynku. Wyposażone są 
w  klimatyzację centralną, łazien-
kę (prysznic, suszarka, WC), telefon, 
TV, sejf minibar , zestaw do parzenia 
kawy i herbaty, balkon. 
Typy pokoi:
∞ pokoje sentido double room dla 

max 4 os.
∞ suity sentido residence deluxe 

suite TYPE 3 dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne sentido 

connection family land side TYPE 
4 dla max 6 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 7 restauracji 

à la carte, kilkanaście barów
Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera: 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek 
∞ lokalne i wybrane importowane 

napoje alkoholowe/bezalkoholowe, 
soki ze świeżych owoców

∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ japońska, teppanyaki, azjatycka, 

śródziemnomorska, turecka, 
włoska, steak house

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

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, koszykówka, siatkówka, 

siatkówka plażowa 
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ aerobik 
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ animacje
∞ salon piękności, centrum SPA, 

masaż
∞ 19 kortów tenisowych 
∞ lekcje tenisa
∞ bilard, minigolf, golf
∞ dyskoteka
∞ sporty wodne na plaży 
∞ centrum nurkowe 
∞ paralotniarstwo

Hotel dla Gości powyżej 16 roku 
życia.

Malowniczo położony u podnóża Gór licyjskich na jed-
nej z  najpiękniejszych plaż w  Turcji Morza Egejskiego 
hotel dedykowany jest dla gości powyżej 16 roku życia. 
Otoczony sosnowym lasem u  podnóża gór zapewnia 
spokojny wypoczynek podczas letniego urlopu. Na ak-
tywnych czekają tu baseny, szeroki wybór zajęć sporto-
wo-rekreacyjnych oraz zabiegi relaksacyjne w centrum 
SPA. Zaledwie 3 km od hotelu znajduje się miejscowość 
Ölüdeniz znana z niezliczonych sklepów i restauracji.

Liberty Lykia 

HOTEL 
TYLKO DLA 

DOROSŁYCH

HOTEL 
TYLKO DLA 

DOROSŁYCH
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ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
WIFI GRATIS✓

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

TURCJA
FETHIYE Sentido Lykia 
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV 
Data otwarcia: część Village: 
1991 r., część Residence: 1994 r. 
Odnowiony w 2014 r.
Położenie: 3 km od Oludeniz, 15 km od 
Fethiye, 71 km od lotniska. Hotel usytu-
owany częściowo na wzgórzu – zabu-
dowa tarasowa, schody. Powierzchnia 
obiektu wynosi 370 000 m2. 
Na terenie znajduje się: 7 restauracji, 
kilkanaście barów, pralnia, 4 sale kon-
ferencyjne, 4 baseny odkryte, basen 
kryty, aquapark z 18 zjeżdżalniami.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-
-żwirowa, 750 m długości. Parasole, 
leżaki, materace, ręczniki, pawilo-
ny. Plaża wyróżniona certyfikatem 
Błękitnej Flagi. Do plaży kursuje bus 
hotelowy. 

POKOJE
Zlokalizowane są w kilku trzypiętro-
wych budynkach. Wyposażone są 
w klimatyzację centralną, sejf, minibar, 

zestaw do parzenia kawy i herbaty, 
łazienkę (prysznic, suszarka, WC), 
telefon, TV, balkon. 
Typy pokoi:
∞ pokoje double standard  

dla max 3 os. 
∞ pokoje double large dla max 4 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.
∞ pokoje rodzinne connection dla 

max 6 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 7 restauracji 

à la carte, kilkanaście barów
Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera: 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek 
∞ lokalne i wybrane importowane 

napoje alkoholowe/bezalkoholowe, 
soki ze świeżych owoców

∞ pakiety dla nowożeńców 
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ japońska, teppenyaki, azjatycka, 

rybna, turecka, włoska, steak house

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ program animacyjny, klub dla dzieci 

w wieku 4-18 lat
∞ 2 place zabaw
∞ brodzik
∞ aquapark (10 zjeżdżalni) dla 

młodszych i starszych
∞ menu i krzesełka dla dzieci 

w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia 
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka 

plażowa 
∞ mini boisko do piłki nożnej 
∞ aerobik 
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ 19 kortów tenisowych, lekcje 

tenisa
∞ animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ bilard, minigolf, golf
∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 13 lat 

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

ALL INCLUSIVE✓
PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
FETHIYELiberty Lykia 

POKOJE

6-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

6-osobowych

dla 
rodzin

Połyskujące błękitne morze, urzekające zatoczki, gorące słońce i  sosnowe lasy, to 
wszystko oferuje Liberty Lykia, doskonale łącząc naturę i luksus. Bogata oferta rozryw-
kowo-rekreacyjna, animacje i występy kabaretów umilą czas urlopowiczom. Na naj-
młodszych gości czeka wspaniała kraina dziecięcych zabaw z aquaparkiem, zjeżdżal-
niami i jaskinią przygód. Tu nie ma miejsca na nudę!
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 2014 r.
Położenie: Oludeniz, 10 km od 
Fethiye, 60 km od lotniska. Hotel usy-
tuowany na powierzchni 15 000 m2.
Na terenie znajdują się 3 restauracje, 
4 bary, baseny odkryte, basen kryty, 
centrum biznesowe, sala konferencyj-
na, room service, 2 zjeżdżalnie wodne, 
pralnia.

PLAŻA
3 km od hotelu, wydzielona część 
plaży publicznej, piaszczysto-żwirowa. 
Parasole, leżaki, materace. Bus hotelo-
wy na plażę.

POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach. 
Wyposażone w klimatyzację central-
ną i indywidualną, sejf minibar, czajnik, 
TV, telefon, łazienkę (WC, prysznic, 
suszarka), balkon lub taras. 
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje standardowe large 
∞ pokoje superior z jacuzzi, swim up 

suity 
∞ pokoje standardowe swim up 
∞ suity 

WYŻYWIENIE
∞ 3 restauracje, 4 bary

Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe 

i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców 
Restauracje à la carte: wymagana 
rezerwacja.
∞ rybna, turecka

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
w pokojach internet przewodowy 
lub bezprzewodowy

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie 

(4-12 lat) i opiekunka
∞ menu w restauracji i krzesełka 

w restauracji
∞ łóżeczka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ jacuzzi, sauna, łaźnia turecka

∞ aerobik
∞ animacje, dyskoteka
∞ centrum SPA, sauna, łaźnia 

turecka, masaż
∞ rzutki, bilard
∞ sporty wodne na plaży
∞ centrum nurkowe

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 13 lat 

∞ 

Położony na lekkim wzniesieniu dzięki czemu z hotelu możemy zobaczyć piękny widok na zatokę. Polecany także 
ze względu na fachową i miłą obsługę. Na gości czekają przestronne pokoje, baseny na świeżym powietrzu a także 
bary i restauracje z lokalnymi smakołykami.Obsługa hotelu szczególnie zadbała o najmłodszych gości przygoto-
wując dla nich mini klub z programem animacyjnym, brodziki i plac zabaw.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

WIFI GRATIS✓

ALL INCLUSIVE✓
ZJEŻDŻALNIE✓

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

www.wezyrholidays.pl

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

Garcia Resort TURCJA
FETHIYE Hillside Beach 
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Garcia Resort 

HOTEL
Kategoria lokalna: 5* 
Data otwarcia: 1992 r. Odnowiony 
w 2016 r.
Położenie: 4 km od Fethiye, 55 km 
od lotniska. Hotel usytuowany na 
powierzchni 100 000 m2. Hotel usy-
tuowany na wzgórzu – zabudowa 
tarasowa.
Na terenie hotelu znajdują się 
3 restauracje, 8 barów, sejf w recep-
cji, pralnia, 3 sale konferencyjne, 
basen odkryty, 4 zjeżdżalnie wodne 
dla dzieci. 

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, żwirowa, 
350 m długości. Odznaczona cer-
tyfikatem Błekitnej Flagi. Parasole, 
leżaki materace i  ręczniki. Plaża 
Silent tylko dla dorosłych. Po terenie 
hotelu kursują busiki.

POKOJE
Zlokalizowane są w  budynkach. 
Wyposażone są w klimatyzację cen-
tralną, sejf, minibar, łazienkę (WC, 
prysznic, suszarka), telefon, TV. 

Typy pokoi:
∞ pokoje kategorii A dla max 3 os. 
∞ pokoje kategorii B dla max 5 os.
∞ pokoje standardowe kategorii C 

dla max 3 os., 
∞ pokoje standardowe kategorii D 

dla max 2 os., 

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracje 

à la carte, 8 barów 
FB+ 
Formuła zawiera: 
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ do posiłków serwowane są: piwo, 

wino stołowe oraz wybrane 
napoje bezalkoholowe

∞ do śniadania sok z pomarańczy
∞ pakiety dla nowożeńców 

i urodzinowe 
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ włoska, śródziemnomorska

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

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ mini klub, plac zabaw, animacje
∞ 2 brodziki, aquapark 

(4 zjeżdżalnie) dla młodszych 
i starszych

∞ menu i krzesełka dla dzieci 
w restauracji głównej

∞ plac zabaw
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka do dziecka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, 

jacuzzi
∞ 4 korty tenisowe
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy
∞ koszykówka, siatkówka plażowa, 

mini boisko do piłki nożnej
∞ animacje, wstęp do dyskoteki, kino
∞ salon piękności, centrum SPA, 

masaż
∞ lekcje tenisa
∞ sporty wodne na plaży, centrum 

nurkowe

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 6 lat 

Luksusowy, bajkowo położony z pięknym widokiem na plażę, uroczą zatokę, wzgórza 
i doliny porośnięte drzewami. Ciekawe animacje i baza sportowo-rekreacyjna umili 
czas nawet najbardziej wymagającym gościom. Dzieci będą się świetnie bawić w mini 
klubie lub w aquaparku, a rodzice zrelaksują się w centrum SPA lub na słonecznym 
tarasie. To magiczne miejsce, do którego chce się powracać. 

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

PRZY PLAŻY✓
ZJEŻDŻALNIE✓
WIFI GRATIS✓

TURCJA
FETHIYEHillside Beach 

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin

POKOJE

5-osobowych

dla 
rodzin
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV 
Data otwarcia: 1993 r. Odnowiony 
w 2011 r.
Położenie: Yaniklar, ok. 17 km od 
Fethiye, ok. 47 km od lotniska. 
Hotel usytuowany na powierzchni 
120 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się 4 re-
stauracje, 8 barów, 2 sale konferen-
cyjne, pralnia, sejf w recepcji, 2 baseny 
odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-
-żwirowa, 250 m długości. Posiada 
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, 
leżaki, materace i ręczniki plażowe.

POKOJE
Zlokalizowane są w 17 budynkach. 
Wyposażone są w klimatyzację cen-
tralną lub indywidualną, sejf, minibar, 
TV, telefon, łazienkę (WC, wanna lub 
prysznic, suszarka), balkon. 

Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje 

à la carte, 8 barów 
Ultra All Inclusive (24h) 
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja.
∞ turecka, włoska, owoce morza

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ mini klub dla dzieci w wieku 4-14 lat
∞ zoo
∞ plac zabaw, animacje
∞ 2 brodziki, zjeżdżalnie wodne
∞ możliwość wypożyczenia wózka 
∞ menu i krzesełka dla dzieci 

w restauracji 
∞ podgrzewacz butelek do 

karmienia w restauracji głównej

∞ opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ 5 kortów tenisowych
∞ tenis stołowy, badminton, squash, 

rzutki 
∞ minigolf
∞ siatkówka, koszykówka, mini 

boisko do piłki nożnej
∞ aerobik 
∞ animacje, dyskoteka, kino
∞ siatkówka plażowa
∞ salon piękności, centrum SPA, 

masaż
∞ lekcje tenisa
∞ bilard
∞ sporty wodne na plaży
∞ centrum nurkowe

DZIECKO pobyt w hotelu gratis: 
1. dziecko do 14 lat

Kompleks zlokalizowany w pięknym zielonym ogrodzie tuż przy piaszczystej plaży, zachęca do letniego wypoczyn-
ku. Najmłodsi będą się świetnie bawić na zjeżdżalniach wodnych bądź w mini klubie. Liczne atrakcje przygotowane 
dla gości, rozbudowane zaplecze sportowe, inspirujące animacje, sprawią że wakacje będą niezapomniane.

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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ALL INCLUSIVE✓

ZJEŻDŻALNIE✓

PRZY PLAŻY✓

WIFI GRATIS✓

ZOOZOO

TURCJA
FETHIYE

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Akdeniz Beach Club Tuana 
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HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK 
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony 
w 2014 r.
Położenie: Oludeniz, 60 km od lot-
niska. Hotel usytuowany na po-
wierzchni 3 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się: 
2 restauracje, bar, sejf w recepcji, 
pralnia, basen odkryty.

PLAŻA
100 m od hotelu, wydzielona część 
plaży publicznej, piaszczysto-żwiro-
wa. 5 km długości. Parasole, leżaki, 
materace. Przejście do plaży przez 
ulicę. Na plażę kursuje bus hotelowy.

POKOJE
Zlokalizowane są w  4 trzypiętro-
wych budynkach. Wyposażone są 
w klimatyzację indywidualną, sejf, 
minibar, łazienkę (WC, prysznic, 

suszarka), TV, telefon, balkon. 
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje standardowe bunkbed dla 

max 4 os. 

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja 

à la carte, bar przy basenie
All Inclusive (10:00-23:00) 
Formuła zawiera: 
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, 

kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana 
rezerwacja
∞ włosko-turecka

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne

∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ krzesełka w restauracji

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ bilard 
∞ animacje
∞ masaż 

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Ten kameralny obiekt położony wśród gór w niedalekiej 
odległości od morza zapewnia piękny bajkowy krajo-
braz. Doskonałe miejsce dla poszukiwaczy spokoju. Dla 
szukających rozrywki plusem będzie bliska odległość 
miasteczka ze sklepami, barami i restauracjami. Obiekt 
polecany jest dla mniej wymagających klientów.
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ALL INCLUSIVE✓

TURCJA
FETHIYE

Szczegółowe informa-
cje o  hotelu, rodzaje 
pokoi, pozycje płatne 
i  bezpłatne w  obiek-
cie, godziny posiłków 
oraz aktualne ceny na  
www.wezyrholidays.pl

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

www.wezyrholidays.pl

Akdeniz Beach Club Tuana 
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Rezerwuj online wygodnie i szybko:
 • aktualne oferty last minute i najnowsze promocje
 • więcej ofert, więcej zdjęć, lokalizacje hoteli na mapach Google
 • przewodnik po krajach wakacyjnych
 • rozkład lotów

Salony firmowe Coral Travel Wezyr Holidays:
 • Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5 (C.H. Galeria Sfera), tel. 33 485 94 84,  
bielsko@wezyrholidays.pl

 • Bydgoszcz, al. Wojska Polskiego 1 (C.H. Zielone Arkady), tel. 52 523 94 90, 
bydgoszcz@wezyrholidays.pl 

 • Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 24/24, tel. 34 389 34 60,  
czestochowa@wezyrholidays.pl

 • Elbląg, ul. Płk. Dąbka 152 (C.H. Ogrody), tel. 55 625 43 90,  
elblag@wezyrholidays.pl

 • Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 92, tel. 58 301 71 44,  
gdansk@wezyrholidays.pl

 • Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2 (C.H. Riwiera), tel. 58 665 36 23, 
gdynia@wezyrholidays.pl

 • Katowice, ul. Moniuszki 2, tel. 32 782 30 65, tc@wezyrholidays.pl
 • Katowice, ul. Piotra Skargi 6 (D.H. Supersam), tel. 32 712 20 99, 
katowice@wezyrholidays.pl

 • Kielce, ul. Warszawska 26 (Galeria Korona), tel. 41 201 32 60,  
kielce@wezyrholidays.pl

 • Kraków, ul. Starowiślna 8, tel. 12 422 40 00, krakow@wezyrholidays.pl
 • Kraków, ul. Kościuszki 23, tel. 12 426 43 96, krakow2@wezyrholidays.pl
 • Olsztyn, ul. Tuwima 26 (Galeria Warmińska), tel. 89 678 94 50, 
olsztyn@wezyrholidays.pl

 • Poznań, ul. Matyi 2 (C.H. Avenida Poznań, dawniej C.H. City Center),  
tel. 61 843 21 15, poznan@wezyrholidays.pl

 • Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 (C.H. Galeria Rzeszów), tel. 17 783 55 50,  
rzeszow@wezyrholidays.pl

 • Sosnowiec, ul. 3 Maja 13, tel. 32 263 14 70, sosnowiec@wezyrholidays.pl
 • Tarnów, ul. Nowodąbrowska 127 (Gemini Park Tarnów), tel. 14 639 51 60,  
tarnow@wezyrholidays.pl

Wakacje możesz wybrać i  zarezerwować na kilka sposobów. Osoby preferujące kontakt osobisty 
zapraszamy do jednego z 20 naszych salonów firmowych lub najbliższego Autoryzowanego Biura 
Podróży Coral Travel  Wezyr Holidays oraz do ponad 2000 biur agencyjnych na terenie całej Polski. 

Możesz także skontaktować się z nami drogą telefoniczną, mailową lub zarezerwować wakacje online.

 • Warszawa Centrum, al. Jana Pawła II 29, tel. 22 556 60 77,  
centrum@wezyrholidays.pl

 • Warszawa Wilanów, al. Rzeczypospolitej 18, tel. 22 842 02 02,  
wilanow@wezyrholidays.pl

 • Warszawa Mokotów, ul. Marynarska 15, tel. 22 556 60 66,  
mokotow@wezyrholidays.pl

 • Wrocław, ul. Piłsudskiego 2, tel. 71 337 58 34, 
wroclaw@wezyrholidays.pl

Autoryzowane Biura Podróży:
Polecamy również kontakt z naszymi Autoryzowanymi Biurami Podróży 
w całej Polsce. Adres swojego najbliższego biura znajdziesz na stronie 
obok oraz na: www.wezyrholidays.pl/punkty-sprzedazy

Biura Agencyjne:
Nasza oferta dostępna jest również w ponad 2000 tradycyjnych biur podróży.

Punkty
sprzedaży

Infolinia dla Klientów: 

801 44 44 00
klient@wezyrholidays.pl
www.wezyrholidays.pl

rezerwuj 
online 

SZUKAJ,

WYBIERAJ I REZERWUJ
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Autoryzowane Biura Podróży

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE 
•  Bolesławiec, Axis; Rynek 7/7 ; 59-700 Bolesławiec,  

tel. +48 75 732 20 10, e-mail: axis@axis-travel.pl
•  Głogów, Travel AG; Plac Konstytucji 3 Maja 2,  

67-200 Głogów, tel. +48 76 834 13 16, e-mail: glogow @travel2u.pl
•  Kłodzko, An-Travel; ul. Wita Stwosza 5, 57-300 Kłodzko,  

tel. +48 74 867 88 88, e-mail: biuro@antravel.pl
•  Legnica, Wakacjedlaciebie.com.pl; ul. Libana 5,  

59-220 Legnica, tel. +48 862 95 71,  
e-mail: gromada@poczta.onet.pl

•  Lubin, Habibi Travel; ul. Armii Krajowej 1, 
59-300 Lubin, tel. +48 76 724 90 44,  
e-mail: biuro@habibitravel.pl

•  Wałbrzych, Jolka; ul. Moniuszki 17, 58-300 Wałbrzych,  
tel. +48 74 8433984, e-mail: jolka@hm.pl

•  Wałbrzych, MR Travel; ul. Broniewskiego 67/303 B,  
58-309  Wałbrzych, tel. +48 74 663 01 17,  
e-mail: mr@mrtravel.com.pl

•  Wrocław, Fly Back; ul. Hallera 52 (C.H. Borek),  
50-984 Wrocław, tel. +48 71 783 18 96,  
e-mail: flyback@flyback.com.pl 

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE 
•   Bydgoszcz, Glob Travel; Stary Rynek 1,  

85-101 Bydgoszcz, tel. +48 52 321 45 95,  
e-mail: globtravel@globtravel.pl 

•  Bydgoszcz, Summer; ul. Dworcowa 37, 85-010 Bydgoszcz,  
tel. +48 52 321 21 02, e-mail: biuro@summer.bydgoszcz.pl

•  Inowrocław, Przygoda; ul. Królowej Jadwigi 12,  
88-100 Inowrocław, tel. +48 52 355 91 11,  
e-mail: przygodaino@poczta.onet.pl

•  Świecie, Klub Podróżnika; al. Jana Pawła II 3 E,  
86-100 Świecie, tel. +48 52 562 00 55,  
e-mail: biuro@klub-podroznika.eu

•  Toruń, Coco Tours; ul. Podmurna 26,  
87-100 Toruń, tel. +48 56 653 92 22,  
e-mail: monika.kwiatkowska@cocotours.pl

•  Włocławek, Sun Travel; ul. Zbiegniewskiej 75,  
87-800 Włocławek, tel. +48 54 420 17 44,  
e-mail: kontakt@suntravel.wloclawek.pl

WOJ. LUBELSKIE
•  Biłgoraj, Planeta; Pl. Wolności 8, 23-400 Biłgoraj, 

tel. +48 84 686 18 18, e-mail: biuro@planeta-podrozy.pl
•  Lublin, Lubelskie Centrum Turystyczne,  

ul. Krakowskie Przedmieście 36, 20-002 Lublin,  
tel. +48 81 532 16 17, e-mail: lctlublin@gmail.com

•  Lublin, Solclub, ul. Orkana 6 (Galeria Orkana),  
20-950 Lublin, tel. +48 81 443 30 00,  
e-mail: info@solclub.pl

WOJ. LUBUSKIE
•  Gorzów Wielkopolski, Sun Klub; ul. Mieszka I 68/1,  

66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. +48 95 736 68 88,  
e-mail: biuro@sunklub.pl

•  Zielona Góra, Sun Klub; ul. Kupiecka 21,  
65-426 Zielona Góra, tel. +48 68 452 87 44,  
e-mail: biuro@bpeldorado.pl

WOJ. ŁÓDZKIE
•  Łódź, Planeta Podróży, ul. Żwirki 3, 90-448 Łódź,  

tel. +48 52 3214595, e-mail: biuro@planetapodrozy.pl
•  Łódź, Sol Travel, ul. Piotrkowska 132, 90-103 Łódź,  

tel. +48 42 632 34 14, e-mail: soltravel@soltravel.pl
•  Piotrków Trybunalski, Juventur; ul. Słowackiego 103,  

97-300 Piotrków Trybunalski, tel.+48 44 646 87 13,  
e-mail: biuro@juventurpiotrkow.pl

•  Radomsko, Trybunalskie; ul. Reymonta 43/12,  
97-500 Radomsko, tel. +48 44 685 21 77,  
e-mail: biuro@trybunalskie.com.pl

•  Tomaszów Mazowiecki, Omnitur, ul. P.O.W. 17 lok. 1,  
97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel. +48 44 724 98 12,  
e-mail: omnitur@omnitur.pl

•  Zduńska Wola, Ventus Travel; ul. Łaska 15,  
98-220 Zduńska Wola, tel. +48 43 825 31 67,  
e-mail: ventustravel@gmail.com

•  Zgierz, Viva Centrum Podróży; Plac Jana Pawła II 17, 95-100 Zgierz,  
tel. +48 42 719 06 85, e-mail: vivacp@poczta.wp.pl

WOJ. MAŁOPOLSKIE
•  Andrychów, Marti Travel; Pl. Mickiewicza 1C,  

34-120 Andrychów, tel. +48 33 870 33 77,  
e-mail: mwandor@martitravel.pl

•  Chrzanów, Apricor; al. Henryka 33, 32-500 Chrzanów,  
tel. +48 32 753 97 32, e-mail: biuro@apricor.pl

•  Kęty, Idea Travel; ul. Rynek 11, 32-650 Kęty,  
tel. +48 33 845 18 60, e-mail: idea@idealnewakacje.pl

•  Kraków, Travel Market; ul. Kapelanka 54 (C.H. Tesco), 30-347 
Kraków, tel. +48 12 267 03 25, e-mail: kapelanka@travel-market.pl

•  Kraków, Travel Market; ul. Bora Komorowskiego 37 (C.H. Krokus), 
31-876 Kraków, tel. +48 12 4182525, 

  e-mail: krokus@travel-market.pl
•  Libiąż, Apricor; ul. Wojska Polskiego 1B, 32-590 Libiąż,  

tel. +48 32 753 97 32, e-mail: biuro@apricor.pl
•  Nowy Sącz, Relax; ul. Piotra Skargi 5, 33-300 Nowy Sącz,  

tel. +48 18 443 85 15, e-mail: biuro@butrelax.pl
•  Olkusz, Ilkus; ul. Sławkowska 13, 32-300 Olkusz,  

tel. +48 32 643 15 85, e-mail: ilkus@ilkus.com.pl

•  Oświęcim, Odlotowe Wakacje; Rynek Główny 20, 32-600 
Oświęcim, tel. +48 33 445 81 03, e-mail: biuro@agturim.pl

•  Nowy Targ, Regle ; ul. Szaflarska 23 , 34-400 Nowy Targ,  
tel. +48 18 2667372, e-mail: regle@tatrynet.pl

•  Wadowice, Idea Travel; ul. Lwowska 8, 34-100 Wadowice,  
tel. +48 33 873 55 90, e-mail: idea@idealnewakacje.pl 

•  Zakopane, Regle;  ul. Krupówki 42/5, 34-500 Zakopane,  
tel. +48 18 201 57 81, e-mail: regle2@tatrynet.pl 

WOJ. MAZOWIECKIE 
•  Grodzisk Mazowiecki, Travel Club; ul. Harcerska 22,  

05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. +48 22 755 53 48,  
e-mail: biuro@travelclub.net.pl

•  Płock, Wakacyjny Doradca ; ul. Józefa Kwiatka 35 lok. 3,  
09-400 Płock, tel. +48 24 364 55 50,  
e-mail: biuro@wakacyjnydoradca.pl

•  Piaseczno, Ariadna Travel; ul. Młynarska 4E,  
05-500 Piaseczno, tel. +48 22 735 22 10,  
e-mail: info@ariadnatravel.pl

•  Pruszków, SandyTravels.pl, ul. Wojska Polskiego 46 A,  
05-804 Pruszków, tel. +48 22 734 23 63, 

  e-mail: bartosz@sandytravels.pl
•  Siedlce, Maxi Travel; ul. 3-go Maja 38, 08-110 Siedlce,  

tel. +48 25 632 60 65, e-mail: mira@maxitravel.pl
•  Warszawa, Holiday Club; ul. Malczewskiego 52,  

02-617 Warszawa, tel. +48 22 844 06 99,  
e-mail: mokotow@holidayclub.com.pl

•  Warszawa, Reform Travel; ul. Jasna 15 lok. 2,  
00-003 Warszawa, tel. +48 22 629 40 65,  
e-mail: aldona@reformtravel.pl

•  Warszawa, Smile Holiday; al. Niepodległości 92/98 (Metro 
Racławicka), 02-585 Warszawa, tel. +48 22 848 14 08,  
e-mail: marcin@smileholiday.pl

•  Warszawa, World Holidays; ul. Szkoły Orląt 4 lok. 8,  
03-984 Warszawa, tel. +48 22 893 10 35,  
e-mail: biuro@worldholidays.pl

•  Wołomin, Hit Travel; ul. Ogrodowa 1, 05-200 Wołomin,  
tel. +48 22 787 90 16, e-mail: hittravel@hittravel.pl

WOJ. PODKARPACKIE
•  Nisko, Nista; Pl. Wolności 1, 37-400 Nisko,  

tel. +48 15 8412085, e-mail: nista@poczta.onet.pl;
•  Rzeszów, King Travel; ul. Mickiewicza 5, 35-064 Rzeszów,  

tel. +48 17 862 11 11, e-mail: kingtravel@wp.pl
•  Rzeszów, King Travel; ul. Witosa 21 (Real), 35-115 Rzeszów,  

tel. +48 17 850 53 40, e-mail: kingtravel@wp.pl

WOJ. PODLASKIE
•  Białystok, 24 Holiday; ul. Św. Mikołaja 1/1,  

15-420 Białystok, tel. +48 85 742 07 74,  
e-mail: mikolaja@24holiday.pl

WOJ. POMORSKIE
•  Gdańsk, 24 Holiday; ul. Dmowskiego 7B/2,  

80-243 Gdańsk,tel. +48 58 350 57 97,  
e-mail: gdansk@24holiday.pl

•  Gdańsk, Mttravel.pl; ul. Św. Ducha 37/39,  
80-834 Gdańsk, tel. +48 58 306 61 66,  
e-mail: biuro@mttravel.pl

•  Kościerzyna, Exotico.pl; ul. Staszica 13,  
83-400 Kościerzyna, tel. +48 788 966 666,  
e-mail: biuro@exotico.pl

•  Słupsk, Sun Way Travel; ul. Szczecińska 58/30 (C.H. Jantar),  
76-200 Słupsk, tel. +48 59 845 54 80,  
e-mail: biuro@sunwaytravel.pl 

•  Sopot, World Tour; ul. Boh. Monte Cassino 25,  
81-767 Sopot, tel. +48 58 555 00 45,  
e-mail: oktravel@oktravel.pl

WOJ. ŚLĄSKIE
•  Będzin, Sun&Travel; ul. 11 Listopada 10 (C.H. Kaufland),  

42-500 Będzin, tel. +48 32 263 26 54,  
e-mail: biuro@sun.travel.pl

•  Bielsko-Biała, Idea Travel; ul. Głęboka 5,  
43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 811 66 66,  
e-mail: idea@idealnewakacje.pl

•  Bieruń, Traveller; ul. Granitowa 16,  
43-155 Bieruń, tel. +48 32 216 37 39,  
e-mail: piast@traveller.net.pl

•  Cieszyn, Bea-Travel; ul. Głęboka 45, 43-400 Cieszyn,  
tel. +48 33 852 08 17, e-mail: beatravel@pro.onet.pl

•  Chorzów, Conti; ul. Dworcowa 2, 41-500 Chorzów,  
tel. +48 32 346 00 84, e-mail: biuro@contichorzow.pl

•  Czechowice Dziedzice, Chantal Travel; ul. Targowa 2,  
43-502 Czechowice Dziedzice, tel. +48 32 737 62 23,  
e-mail: biuro@chantaltravel.pl

•  Częstochowa, E-lastminute.pl; ul. Dąbrowskiego 7,  
42-202 Częstochowa, tel. +48 34 324 80 40, 
e-mail: office@e-lastminute.pl

•  Jastrzębie Zdrój, Podróżnik; ul. Harcerska 1D,  
44-335 Jastrzębie Zdrój, tel. +48 32 470 05 88,  
e-mail: butpodroznik@wp.pl

•  Jaworzno, Laguna; ul. Mickiewicza 5, 43-600 Jaworzno,  
tel. +48 32 752 65 89, e-mail: biuro@odlotowewakacje.pl

•  Jaworzno, Sun Tour; ul. Sądowa 5A, 43-600 Jaworzno,  
tel. +48 32 751 91 21, e-mail: suntour@interia.pl

•  Katowice, King Travel; ul. Pułaskiego 60 (C.H. Trzy Stawy), 40-028 
Katowice, tel. +48 32 307 33 11, trzy.stawy@wezyrholidays.pl

•  Kłobuck, Scout Travel 2; ul. Szkolna 10, 42-100 Kłobuck,  
tel. +48 34 317 22 04, e-mail: scouttravel2@interia.eu

•  Mikołów, Holiday Ticket; ul. Św. Wojciecha 25,  
43-190 Mikołów, tel. +48 32 226 42 92,  
e-mail: rezerwacje@holidayticket.pl

•  Mysłowice, Wigor; ul. Armii Krajowej 22,  
41-400 Mysłowice, tel. +48 32 222 56 06,  
e-mail: biurowigor@vp.pl

•   Racibórz, Max, plac Dworcowy 1, 
47-400 Racibórz, tel. +48 32 415 27 73,  
e-mail: centrala@maax.pl

•  Ruda Śląska, Sun Travel; ul. Wawelska 2,  
41-700 Ruda Śląska, tel. +48 32 243 52 99,  
e-mail: suntravel@vp.pl

•  Rybnik, Firo-Tour; ul. Raciborska 5, 44-200 Rybnik,  
tel. +48 32 433 00 13, e-mail: biuro@firotour.pl

•  Siemianowice Śląskie, Atut; ul. Staszica 3,  
41-100 Siemianowice Śląskie, tel. +48 32 765 83 24,  
e-mail: kontakt@biurolastminute.pl

•  Tychy, Holiday; ul. Dmowskiego 22, 43-100 Tychy,  
tel. +48 32 217 46 00, e-mail: biuro@holiday.tychy.pl

•  Wodzisław Śląski, P.U.T. WW; ul. Św. Jana 1,  
44-300 Wodzisław Śląski, tel. +48 32 455 55 00,  
e-mail: biuro@wakacjeww.pl

•  Zabrze, Koral Travel; Plac Teatralny 12 (C.H. Platan),  
41-800 Zabrze, tel. + 48 32 278 04 99, 

  e-mail: bpplatan@o2.pl
•  Zawiercie, Denar Travel; ul. 3 Maja 1A,  

42-400 Zawiercie, tel. +48 32 670 95 96,  
e-mail: biuro.zawiercie@denartravel.pl

•  Żory, Sun Travel; ul. Górne Przedmieście 1, 44-240 Żory,  
tel. +48 32 434 18 88, e-mail: biuro@sun-travel.com.pl

•  Żywiec, Idea Travel; ul. Wesoła 1, 34-300 Żywiec,  
tel. + 48 33 863 11 33, e-mail: idea@idealnewakacje.pl

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
•  Kielce, Centrum Last Minute; ul. Kościuszki 24,  

25-310 Kielce, tel. +48 41 344 75 03, e-mail: biuro@lastowicze.pl
•  Ostrowiec Świętokrzyski, Voyager; ul. Mickiewicza 30, 
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. +48 41 263 41 85, 
  e-mail: voyager.ostrowiec@gmail.com

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
•  Ełk, Holidayline.pl; ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3,  

19-300 Ełk, tel. +48 87 610 88 88,  
e-mail: rezerwacje@holidayline.pl

•  Iława, Luz; ul. Królowej Jadwigi 14, 14-200 Iława,  
tel. +48 89 648 39 31, e-mail: luz@luzbp.pl

•  Olsztyn, Ellite Travel, ul. Staromiejska 16, 10-017 Olsztyn,  
tel. +48 89 52 74 004, e-mail: biuro@ellitetravel.pl

•  Olsztyn, Aja Travel; ul. Warmińska 27 lok. 10,  
10-544 Olsztyn, tel. +48 89 652 14 76,  
e-mail: ajatravel@e-lastminute.pl

•  Ostróda, M-Tour; ul. Grunwaldzka 16, 14-100 Ostróda,  
tel. +48 89 646 48 48, e-mail: mtour.ostroda@gmail.com

WOJ. WIELKOPOLSKIE
• Gniezno, Sun Way Travel; ul. Sobieskiego 17 lok. 111  
  (Galeria MAX), 62-200 Gniezno, tel. +48 721 260 000,  
  e-mail: gniezno@sunwaytravel.pl
•  Kalisz, Yerco; ul. Górnośląska 25, 62-800 Kalisz,  

tel. +48 62 753 23 85, e-mail: biuro@yerco.pl
•  Kępno, Kuba Tour; al. Marcinkowskiego 4a/7, 63-600 Kępno,  

tel. +48 62 782 00 47, e-mail: kubatour@wp.pl
•  Leszno, Laguna; Rynek 35, 64-100 Leszno,  

tel. +48 65 529 57 97, e-mail: info@laguna.leszno.pl
•  Luboń, Kivi Travel; ul. Żabikowska 66 (C.H. Pajo), 61-696 Luboń,  

tel. +48 65 529 57 97, e-mail: biuro@kiwitravel.pl
•  Nowy Tomyśl, Śródziemnomorze; ul. Piłsudskiego 46,  

64-300 Nowy Tomyśl, tel. +48 61 442 11 00,  
e-mail: biuro@srodziemnomorze.pl

•  Oborniki, AP Travel; ul. 11 Listopada 2 (Intermarche),  
64-600 Oborniki, tel. +48 61 296 06 00,  
e-mail: oborniki@aptravel.pl

•  Ostrów Wielkopolski, Wakacyjnyagent.pl;  
ul. Wojska Polskiego 2/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski,  
tel. +48 62 590 38 49, e-mail: biuro@wakacyjnyagent.pl

•  Piła, Słoneczna Przygoda; ul. Kilińskiego 6/1,  
64-920 Piła, tel. +48 67 350 30 30,  
e-mail: rezerwacje@slonecznaprzygoda.pl

•  Poznań, Agenda; ul. Woźna 7, 61-777 Poznań,  
tel. +48 61 853 09 54, e-mail: biuro@superwakacje.pl

•  Poznań, Holidayservice; al. Solidarności 42, 61-696 Poznań,  
tel. +48 61 677 10 00, e-mail: info@holidayservice.pl

•  Poznań, Viva Travel; ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań  
(Terminal Portu Lotniczego – Ławica),  
tel. +48 61 849 21 75, e-mail: biuro@viva-travel.com.pl

•  Przeźmierowo, Balkan Travel; ul. Rynkowa 75C,  
62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 652 51 01,  
e-mail: balkantravel@balkantravel.pl

•  Środa Wielkopolska, Podróży Świat; ul. Stary Rynek 4,  
63-000 Środa Wielkopolska, tel. +48 61 639 30 52,  
e-mail: biuro@podrozyswiat.pl

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
•  Koszalin, Sun Way Travel; ul. Paderewskiego 1 (C.H. Atrium),  

75-736 Koszalin, tel. +48 72 124 00 00,  
e-mail: koszalin@sunwaytravel.pl
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