




Kedves 
Utasaink!
Tudták, hogy a törököknek is volt Mátyás királyuk, csak 
éppen őt Naszreddin hodzsának hívták? Azt nem tudjuk, 
hogy olyan karakteres arcéllel rendelkezett-e, mint a mi híres 
uralkodónk, ám, az bizonyos, hogy a mai napig élénken 
élnek humoros, bölcs történetei és ezek morálisan épp oly 
erősek, valamint épp olyan tréfásak, mint, a mi Mátyásunk 
meséi.

Generációról generációra öröklődnek Naszreddin mindig 
aktuális, vicces anekdotái, akárcsak a török fürdők rituáléi, 
vagy a forró török kávé titka. Titkok, amelyeket évszázadok 
óta próbálunk megfejteni. Közben lassan rájövünk arra, hogy 
a török konyha több, mint egy büfé étlapja, ahogy a török 
kultúra utánozhatatlan szépségeit is jobb a gyönyörű táj 
ölelésében felfedezni, mint egy képeslap tökéletesre retusált 
oldalain szemlélni. Törökországot érezni, ismerni kell! 

Ebben pedig boldogan segít az Orex Travel: 2019-ben 
hetente 3 gépindulás, 9250 utas, különböző kategóriájú 
szállodák szolgálták utasainkat. 

2020-ban tovább emeljük a tétet, járataink Budapestről 
hetente három, Debrecenből egy alkalommal indulnak, 
miközben újabb és újabb akciókkal, újabb szállodákkal 
várjuk a szezont, ami nálunk már május közepétől indul 
és egészen október végéig tart. Hiszen a hatalmas 
kiterjedésű, lenyűgöző földrajzi adottságokkal büszkélkedő 
Törökországban a tengerpartokon már tavasztól kellemes 
az időjárás, az őszi hónapokban pedig a hőmérséklet 
rendszerint meghaladja a 25 ° C-ot.

Utazzanak a szikrázó napsütés és a különleges
ízek hazájába, Törökországba a török utak
specialistájával, az Orex Travellel! 2020-ban is
valljuk, hogy utazni bárhogy lehet, de igazán
továbbra is velünk érdemes!
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10% 
ELŐLEG

ÁRGARANCIA 
2020. FEBRUÁR 29-IG
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SZERINTI 
MÓDOSÍTÁSI 

LEHETŐSÉG

3% 
TÖRZSUTAS 

KEDVEZMÉNY

FIRST MINUTE

IKONOK
First minute
akár 41%-ot is megspórolhat! Az ajánlat időben 
korlátozott, ezért ne habozzon kapcsolatba lépni velünk
vagy szerződött partnereinkkel

Mi tippünk
ügyfeleink és kollégáink visszajelzése alapján

Közvetlen tengerparti
olyan szállodák, ahol a strand a szálloda területén belül 
található

Kedvező ár
ár-érték arányban kedvező lehetőségek

Ultra All inclusive
ezen szimbólummal megjelölt
szállodák Ultra all inclusive szolgáltatást kínálnak

SPA
kiváló spa és gyógyszolgáltatások, a professzionális 
kényelmet szakképzett személyzet biztosítja

Felnőtt szálloda
ezen szimbólummal megjelölt szállodák 16 év alatti 
személyeket nem fogadnak

Aquapark
a szálloda saját aquaparkkal rendelkezik

Golf
a szálloda közelében golfpálya található 
További információért kérjük, forduljon a szálloda 
recepciójához

Családoknak
ezen szimbólummal ellátott szállodák családbarát 
szolgáltatásokat biztosítanak

Új szállodánk
új szálloda az Orex Travel kínálatában 

VIP
ezen szimbólummal megjelölt szállodák 
legmagasabb szintű kényelmet biztosítják, az első
osztályú szolgáltatás minden elvárásnak megfelel



ATLASZ – AZ uTASbiZToSíTáS

Utazzon többet,
aggódjon 
kevesebbet. 
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A velünk utazók
már ismerhetik különleges bónusz rendszerünket, 
az OREX TRAVEL CLUB programot. Ezt azoknak a 
kedves visszatérő utasainknak biztosítjuk, akik velünk 
vagy szerződött partnereinken keresztül jelentkeznek 
utazásainkra. Az OREX TRAVEL CLUB tagság egyetlen 
feltétele a legalább egy alkalommal lezárult utazás. 
Az OREX TRAVEL CLUB tagság 3 % kedvezményt 
jelent a következő utazás alkalmával. A kedvezmény 
érvényesítéséhez már foglaláskor jelezni kell a 
jogosultságot. 

A kedvezmény nem átruházható, Az Orex Travel Kft. 
fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan megváltoztassa az 
OREX TRAVEL CLUB feltételeit. Vitás kérdésekben az Orex 
Travel Kft. fenntartja magának a jogot, hogy végleges 
döntést hozzon.

CLUB 
CARD



TÖRÖKORSZÁG
Nagyon változatos vidék Európa és Ázsia határán. 
Fekvésének köszönhetően ebben a gyönyörű országban 
összeolvadnak a keleti és a nyugati tradíciók. Hosszú és 
viharos történelme során számtalan nép megfordult itt, 
mind itt hagyva egy kicsit magából. Az anatóliaiak után 
jöttek a görögök, a perzsák, a makedónok és a rómaiak, 
aztán a szeldzsuk törökök és az oszmán törökökkel 
zárul a sor, ezért is lett ennyire változatos a kultúra, 
mellyel Törökországban találkozhatunk. Az UNESCO 
Világörökségi listáján 18 helyszín szerepel. Közülük a 
leghíresebbek Pamukkale mészkőteraszai és Kappadókia 
tündérkéményei.
Izgalmas történelemmel rendelkező városai, a múltról 
mesélni tudó műemlékei, egzotikus kulturális hagyományai, 
barátságos népe, lenyűgöző tájai és fenséges konyhája 
mind arra ösztönöz, hogy minél előbb felkeressék ezt az 
országot. A türkizkék kristálytiszta tenger, a finom homokos 
tengerpart, a kellemes mediterrán éghajlat és a napsütés, 
az ókori romok, hangulatos városok a Török Riviérát az 
ország legnépszerűbb nyaralóhelyévé teszik.

Megszámlálhatatlan 
oka van annak, hogy 

miért is érdemes 
Törökországot 

választani 
nyaralásunkhoz. 

Azonnal elbűvöli az ide látogatókat 
a Földközi-tengeri régió, mely a híres 
pergamoni királyt, II. Attaloszt is lenyűgözte. 

A Kaleiciben, az óvárosban a bizánci, 
római és szeldzsuk építészet emlékeiben 
gyönyörködhetnek, miközben elmerülnek a bazár 
forgatagában. Érdemes ellátogatni a város szélén 
található Düden-vízeséshez is, melynek vize 25 
méter magasról zúdul a tengerbe. Az antalyai 
szállodák nagy előnye a repülőtér közelsége.

A városban nem csak a hangulatos kikötőt, a 
híres Vörös Tornyot és a várat nézhetik meg. 
Legszebb partszakasza az egyiptomi királynő 
nevét viselő Kleopátra-strand. 

Élénk éjszakai élete miatt a fiatalok számára kitűnő 
választás. Ha erre járnak egy izgalmas jeep szafarival 
látogassanak el a Sapadere-kanyonhoz vagy a 
kellemesen hűsítő vizű Dimcay-folyóhoz.

o.10  ALANYA

o.42 ANTALYA o.52
SIDE



Gasztronómia
A messze földön híres török konyha népszerűségének titka a friss 
hozzávalókban és harmonikus ízvilágban rejlik. A különböző levesek, 
ízletesen elkészített halételek, bárányhúsból készült és töltött zöldséges 
ételek, saláták és a cukorszirupos édességek páratlan gasztronómiai 
élményt nyújtanak. Leggyakrabban használt alapanyagok: bab, hagyma, 
lencse, padlizsán, paprika, paradicsom, uborka. Legtöbbet használt 
fűszer: feketebors, kakukkfű, köménymag, menta, paprika, petrezselyem. 
Ízletes juhtejből készült tejtermékekkel is találkozhatnak. Köretként 
leginkább bulgurt és rizst, illetve rengeteg kenyérfélét fogyasztanak. 
Érdemes megkóstolni az ayrant, a sós-vizes joghurtitalt és a -helyiek által 
napi szinten többször fogyasztott- fekete teát (çaz). 

A kávé szerelmeseinek kihagyhatatlan egy igazi török kávé, melynél 
már a rendeléskor meg kell mondani mennyire cukrosan szeretnénk 
fogyasztani. Törökország nemzeti itala a raki, 45-50%-os alkoholtartalmú 
ánizspálinka, melyet vízzel hígítva egy tejes színű italt kapunk, innen ered 
az oroszlántej elnevezés. A legnépszerűbb török sör az Efes. A törökök 
is édesszájúak, érdemes megkóstolni a dióval vagy pisztáciával töltött 
levelestésztát, a baklavát és a kecsketejes török fagylaltot, melyet az 
utcákon és a bazárokban sétálva is megtehetnek. Készüljenek fel, hogy 
a török fagylalt árusok szeretnek viccelődni.

Fizetőeszköz, deviza- és vámszabályok
Pénznem Török Líra (TRY,TL). A török pénzváltók az amerikai dollárt és 
az eurót is elfogadják. Antikvitásokat – 100 évnél régebbi tárgyakat, 
régi pénzérméket, cserépeszközöket, köveket – szigorúan tilos kivinni 
az országból. Amennyiben antikvitást vásárolna, kérjen eredetiséget 
igazoló papírt, illetve kérheti az eladótól az illetékes múzeum vizsgálatát, 
hogy a megvásárolni kívánt tárgy nem műkincs-e, mert az országból való 
kilépéskor szigorú ellenőrzéssel lehet számolni. A törvény megszegése 
komoly pénzbírsággal, egyes esetekben akár szabadságvesztéssel is 
járhat.

Szokások
Törökország lakossága muzulmán vallású, így a turisták által kedvelt 
régiókban is tekintettel kell lenni az iszlám országok öltözködési 
szabályaira. Mecsetlátogatás alkalmával a hölgyeknek fejet, vállat és 
térdet eltakaró viselet kötelező, ezért érdemes egy kendőt is magukkal 
vinni.

2008 óta tilos a dohányzás zárt területeken, épületekben, ennek 
megszegése pénzbüntetéssel jár.
A bazárokban és a nem kötött áras üzletekben szinte kötelező az 
alkudozás.
A törökök vendégszeretete világszerte ismert. A magyarokat a 
legnyugatabbra vándorolt török népnek tartják, ezért kifejezetten 
szeretnek minket.
A holdnaptár 9. hónapja a Ramadán. A muszlim emberek a böjti hónap 
során napfelkelte és napnyugta között nem ehetnek, nem ihatnak.

Munkaszüneti napok
Január 1. – Újév
Április 23. – A Nemzeti Függetlenség és a Gyermekek Napja
Május 1. – Munka Ünnepe
Május 19. – Mustafa Kemal Atatürk Emléknap, Ifjúsági és Sportnap
Július 15. – Demokrácia és Nemzeti Egység Napja
Augusztus 30. – A Győzelem Napja
Október 29. – A Köztársaság Ünnepe
A Ramadán idejen minden évben más időpontra esik: a holdnaptár 
szerint 2020-ban április 24 – május 23 közt lesz. Ezt követően a Cukor 
Ünnep május 24 – 26., az Áldozati Ünnep pedig július 3 – augusztus 
3 között lesz.

A hatalmas területen fekvő luxus 
szállodáknak és a golf szerelmeseinek 
ad otthont ez a régió. 

Fakultatív program keretében látogassanak
el a közeli, 3000 éve a görögök által épített
Perge városába, tekintsék meg a 20000
férőhelyes, tökéletes állapotban megmaradt
ókori színházat, az Aspendost. Ne hagyják ki
az Anatólia Tüze táncegyüttes lélegzetelállító
produkcióit sem. Az extrém kalandokat
kedvelők pedig a Köprülü-kanyonban
kipróbálhatják a vadvízi evezést, a raftingot.

Az egyik legszebb természeti 
környezetben fekvő nyaralóhely a 
Török Riviérán.
Gyorsan mélyülő, kavicsos tengerpartja 
van. A környék egyik látványossága 
a 2365 méter magas Tahtali-hegy 
csúcsa, ahová egy felvonóval juthatnak 
fel és onnan gyönyörködhetnek a 
panorámában. A közelben található 
még a lángoló szikláiról elhíresült Cirali 
természetes gázkitörése és Phaselis 
csodálatos romvárosa is. A Riviérán 
innen a legkönnyebben megközelíthető 
Demre városa, ahol Szent Miklós 
legendájával találkozhatnak és 
megtekinthetik a líkiaiak különleges 
temetkezési szokását, a sziklasírokat.

A görög és a római történelmi 
emlékekkel egyaránt büszkélkedő 
város, mely nem csak pihenésre, 
nyaralásra ideális. 

Az egykori kis halászfalu utcáin 
sétálgatva a Riviéra egyik jelképének 
számító Apolló-templom romjai 
mellett megnézhetik a gyönyörű 
ókori színházat is. Fakultatív program 
keretében látogassanak el a Manavgat-
vízeséshez, illetve a Zöld-kanyonhoz.

o.34 BELEK

o.86 KEMER

o.52
SIDE
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Ultra All
Inclusive

Kedvező árMi tippünk Családbarát

DOGANAY BEACH CLUB 

Alanya központjától 7 kilométerre elhelyezkedő szállodát egy út választja el az aprókavicsos tengerparttól, melyhez 
egy stég is tartozik, és közel 400 szobával várja vendégeit. A szállodához medencék, gyermekmedence és csúszdás 
medence tartozik. A napközbeni és az esti animációs- és sportprogramokról a szálloda animátor csapata gondoskodik. 
A szálloda főéttermében és az a’la carte éttermekben mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő ételt. 

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

Elhelyezkedés
•125 kilométerre az antalyai repülőtértől
•7 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•aprókavicsos
•50 méter, a tengerpartra az út alatt átvezető 
alagúton keresztül lehet lejutni
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV/SAT
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés
•wifi internetkapcsolat

1 hét • Ultra All Inclusive

175.612 Ft-tól/fő

Ellátás - Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjféli leves, 
éjszakai reggeli
•napközben snack, pizza, szendvics, tea, kávé, 
sütemény
•helyi és bizonyos import alkoholmentes és 
alkoholos italok fogyasztása ingyenes
•minibár üdítőitalokat, ásványvizet, gyümölcslevet 
tartalmaz, minden nap töltik, a fogyasztás ingyenes

Szolgáltatások
• wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
• tengerparti pavilonok €
• mosoda és ruhatisztítás €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €
 
Sport és szórakozás
•2 kültéri medence
•medence 3 csúszdával
•1 beltéri medence

•nappali és esti animációs programok
• fitnesz terem és aerobik
•kalandpark
•labdajátékok (kosár, futball, tenisz stb.)
•játékterem, biliárd €
•esti műsor, élőzene és diszkó
•vizi sporteszközök a strandon (banán, jetski, 
parasailing) €€

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•törökfürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €
•fodrász €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éveseknek)
•animációs programok
•mini vidámpark
Gyermekkedvezmény: 12.99
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DRITA HOTEL 

A szálloda az alanyai régió majdnem legutolsó szállodája – 140 km a repülőtértől – a tengerparttól csak egy út 
választja el. Elsősorban pihenni vágyóknak és kirándulásokat kedvelőknek ajánljuk, a Sapadere kanyon egy jeep 
szafari keretében fedezhető fel. A szálloda koncepciója ultra all inclusive, azonban csak a helyi alkoholos italokat 
tartalmazza. A tengerpart és a hegyek változatossága nagyon érdekes látványt nyújt.

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

Elhelyezkedés
•140 kilométerre az antalyai repülőtértől
•14 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•homokos-aprókavicsos, a vízpart sziklalemezes
•30 méter, egy aluljárón át közelíthető meg a 
strand
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, központi légkondicionáló, LCD TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•wifi internetkapcsolat

Ellátás – Ultra All Inclusive
•reggel 7 és hajnali 3 óra között elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, késői snack
•délután snack, gözleme, tea, kávé, sütemény, 
fagylalt 1 hét • Ultra All Inclusive

166.829 Ft-tól/fő

•a'la carte éttermek egyikében egy alkalommal a 
fogyasztás ingyenes
•minibár ásványvizet tartalmaz, naponta töltik, 
fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•mosoda és ruhatisztítás €
•üzletek €

Sport és szórakozás
•1 kültéri medence 1 csúszdával
•1 beltéri medence
•nappali és esti animációs programok
•fitnesz terem
•aerobik (pilates, vízi torna)
•strandröplabda
•darts
•lövészet
•teniszpálya

•teniszpálya megvilágítása, teniszütő €
•buszos diszkótúra €
•vízi sporteszközök a strandon (banán, jetski, 
parasailing) €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•finn szauna
•gőzfürdő
•jakuzzi €
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•animációs programok
•játszótér

Gyermekkedvezmény: 12.99

KARGICAK A L A N YA
RESORT & SPA HOTEL

First Minute Kedvező ár
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Ultra All
Inclusive

Csúszdapark Közvetlen
tengerparti

Mi tippünk Kedvező ár

ROYAL GARDEN 
BEACH 

Alanyától 10 km-re Konakli településen található szálloda vendégeink 
kedvence visszajelzéseik alapján.

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

KEMALBAY 
HOTEL 

Elhelyezkedés
•120 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•14 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos, néhol sziklás
•150 méter, a tengerpart egy 
szervízúton közelíthető meg
•napernyők, napozóágyak és 
matracok a medencénél és a 
tengerparton is ingyenesen vehetők 
igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, központi légkondicionáló, 
TV/SAT
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás - Ultra All Inclusive
•7-24 óra között elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora
•napközben snack, gözleme, tea, 
kávé, sütemény és fagylalt
•helyi és néhány import 
alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes
•a’la carte éttermekben a 
fogyasztás ingyenes, asztalfoglalás 
szükséges
•minibár üdítőitalokat és 

ásványvizet tartalmaz, naponta 
töltik, fogyasztásuk ingyenes

Szolgáltatások
•24 órás szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat €
•mosoda és ruhatisztítás €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•2 kültéri és 1 beltéri medence
•2 csúszdamedence
•nappali és esti animációs 
programok
•fitnesz terem és aerobik
•labdajátékok (tenisz, röplabda)
•bowling €
•diszkó
•vizi sporteszközök a strandon €

Wellness
• török fürdő (hamam)
•szauna
•törökfürdőben a peeling 
(bőrradírozás) €
•masszázs, szépségkezelések és 
fodrász €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 évesek)
•animációs programok
•játszótér
•gyermek mozi

1 hét • Ultra All Inclusive

183.086 Ft-tól/fő

A szálloda két másik szállodával együtt az Alanya bejárata előtti utolsó 
öbölben található, családok számára is ideális.

Elhelyezkedés
•116 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•8 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•homokos-aprókavicsos, néhol 
sziklás
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és 
matracok a medencénél és a 
tengerparton is ingyenesen vehetők 
igénybe
• strandtörülköző ingyenes, cseréje 
térítés ellenében

Szoba felszereltsége
•strandtörölköző €
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•wifi internetkapcsolat

Ellátás – All Inclusive Plus
•10-24 óra között elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, 
vacsora
•napközben snack, pizza, tea, 
kávé, sütemény
•helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes
•prémium és import alkoholos 
italok, gyümölcslevek térítés 
ellenében fogyaszthatók
•barbecue a’la carte étterem térítés 
ellenében vehető

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a 
medencénél
•széf a szobában € €
•mosoda és ruhatisztítás € €
•üzletek € €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•1 kültéri medence, lerekesztett 
gyermekrésszel
•2 csúszda
•nappali és esti animációs 
programok
•fitnesz terem
•strandröplabda
•darts
•biliárd € €
•vízi sporteszközök a strandon 
(banán, jetski, parasailing) € €

Wellness
•török fürdő (hamam) € €
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) € €
•szauna € €
•masszázs és szépségkezelések€ €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•játszótér€

Gyermekkedvezmény: 11.99

1 hét • All Inclusive

175.111 Ft-tól/főFirst Minute Mi tippünk First Minute
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CLUB PARADISO HOTEL & RESORT 

A szálloda Alanya központján túl, egy domb oldalán helyezkedik el. A több épületből álló szállodakomplexum szobáiból 
gyönyörű a kilátás a tengerre és a környező tájra, házakra. Főként gyermekes családoknak lehet ideális választás, mivel a 
szálloda animátor csapata számos animációs programmal várja a kicsiket, mindemelett a hotel aquaparkja és medencéi 
biztosítják az önfeledt szórakozást.

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

Elhelyezkedés
•130 kilométerre az antalyai repülőtértől
•7 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•900 méterre a tengerparttól
• napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van, cseréje térítés ellenében

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, LCD TV
•fürdőszoba, hajszárító
•köntös, papucs
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora
•napközben snack, tészta, tea, kávé, sütemény, 
fagylalt
•helyi alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes

1 hét • All Inclusive

173.759 Ft-tól/fő

•a’la carte éttermekben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges
•minibárban az ásványvíz fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a lobbyban
•internet kávézó €
•tengerparti pavilonok €
•mosoda €
•üzletek €

Sport és szórakozás
•aquapark 5 csúszdával
•2 kültéri 1 beltéri medence
•nappali és esti animációs programok
•fitnesz terem
•aerobik
•asztalitenisz
•labdajátékok (strandröplabda, kosár, foci, 
fallabda)
•minigolf

•teniszpálya
•teniszpálya megvilágítás, teniszütő €
•biliárd
•vízi sporteszközök a strandon €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•tini klub
•animációs programok
•gyermekcsúszdák - vízi játszótér
•játszótér
•gyermek bicikli  €

Gyermekkedvezmény: 13.99

Csúszdapark CsaládbarátFirst Minute
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LONG BEACH RESORT & SPA 

A szállodát választó utasok felejthetetlen és élményekben gazdag hetet tölthetnek itt. Gyermekes családoknak kimondottan 
megfelelő választás lehet. A hatalmas területtel rendelkező szálloda több medencének, gyermekmedencének, 
aquaparknak, vidámparknak és különböző sportolási lehetőségeknek ad helyet. Gyerekeket és felnőtteket napközben 
animációs programokkal várják, esténként pedig élőzene és profi előadóművészek szórakoztatják a vendégeket.

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

Elhelyezkedés
•90 kilométerre az antalyai repülőtértől
•20 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•100 méter, egy aluljárón át közelíthető meg a 
strand
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, LCD TV
•fürdőszoba, hajszáríró
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai 
snack, hajnali reggeli
•napközben snack, pizza, gözleme, tea, kávé, 
sütemény, fagylalt

1 hét • Ultra All Inclusive

216.694 Ft-tól/fő

•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok, néhány 
import alkoholos ital fogyasztása ingyenes
•a’la carte éttermekben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges
•minibár érkezéskor üdítőitalokat és ásványvizet 
tartalmaz, csak ásványvízzel naponta töltik, 
fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•üzletek €

Sport és szórakozás
•aquapark 5 csúszdával
•5 kültéri és 2 beltéri medence
•nappali és esti animációs programok
•fitnesz terem
•aerobik
•labdajátékok (röplabda, minifoci,
kosárlabda)

•teniszpálya 
•teniszpálya megvilágítása €
•játékterem (biliárd, bowling) € €
•élőzene, esti műsor
•diszkó

Wellness
•török fürdő (hamam)
•gőzfürdő
•jakuzzi
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) € €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•játszószoba
•játszótér
•vidámpark

Gyermekkedvezmény: 12.99

CsúszdaparkUltra All
Inclusive

CsaládbarátFirst Minute
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LONG BEACH HARMONY HOTEL 

A Long Beach Resort fiatalabb testvére a Long Beach Harmony, mely 2014-ben épült. A szállodába foglaló utasok 
használhatják a Long Beach Resort tengerparton lévő medencéit és csúszdáit. Gyermekes családoknak kimondottan 
megfelelő választás lehet. A szálloda területe több medencének, csúszdaparknak és különböző sportolási 
lehetőségeknek ad helyet. Gyerekeket és felnőtteket napközben animációs programokkal várják, esténként pedig 
élőzene és profi előadóművészek szórakoztatják a vendégeket.

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

Elhelyezkedés
•90 kilométerre az antalyai repülőtértől
•20 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•100 méter, egy aluljárón át közelíthető meg a 
strand
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, LCD TV
•fürdőszoba, hajszáríró
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai 
snack, hajnali reggeli
•napközben snack, pizza, gözleme, tea, kávé, 
sütemény, fagylalt

1 hét • Ultra All Inclusive

218.011 Ft-tól/fő

•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok, néhány 
import alkoholos ital fogyasztása ingyenes
•a’la carte éttermekben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges
•minibár érkezéskor üdítőitalokat és ásványvizet 
tartalmaz, csak ásványvízzel naponta töltik, 
fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz € 
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•üzletek € 

Sport és szórakozás
•aquapark 5 csúszdával
•5 kültéri és 2 beltéri medence
•animációs programok
•fitnesz terem
•aerobik
•labdajátékok (röplabda, minifoci,
kosárlabda)

•teniszpálya
•teniszpálya megvilágítása € 
•játékterem (biliárd, bowling) € 
•élőzene, esti műsor
•diszkó

Wellness
•török fürdő (hamam)
•gőzfürdő
•jakuzzi
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések € 

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•játszószoba
•játszótér
•vidámpark

Gyermekkedvezmény: 12.99

CsúszdaparkUltra All
Inclusive

CsaládbarátFirst Minute
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SAPHIR RESORT & SPA 

A szalloda Side es Alanya között, Okucalarban található, a központjától mindössze 500 méterre. Az 5 csillagos, 
német orientált szálloda számos szabadidős tevékenységet kínál vendégeinek. A vendégek elégedettsége kimagasló, 
a szálloda tisztaságát, az ételek minőségét és a személyzet kedvességét dicsérik. Egyaránt megfelelő választás lehet 
pároknak és családoknak.

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

Elhelyezkedés
•90 kilométerre az antalyai repülőtértől
•33 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, központi légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés, vízforraló

Ellátás – All Inclusive Plus
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, késői 
vacsora, éjféli leves
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény
•helyi alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes

1 hét • All Inclusive Plus

199.421 Ft-tól/fő

•a'la carte éttermek egyikében a fogyasztás az ott 
tartózkodás ideje alatt egy alkalommal ingyenes
•minibár üdítőitalokat és ásványvizet tartalmaz, 
csak ásványvízzel naponta töltik, fogyasztása 
ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a lobbyban és a 
medencénél
•internetkávézó €
•mosoda és ruhatisztítás €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•3 kültéri medence
•3 csúszda
•nappali és esti animációs programok
•fitnesz terem
•asztalitenisz
•darts
•strandröplabda

•teniszpálya
•lovaglás €
•biliárd €
•vízi sporteszközök a strandon €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•mini klub (4-10 éves)
•animációs programok
•gyermekmenü
•jatszótér, mozi 
•gyermekmegőrzés, babakocsi bérlés 
•gyermekmegőrzés €
•babakocsi bérlés €
Gyermekkedvezmény: 12.99

Közvetlen 
tengerparti

Mi tippünk Családbarát
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SAPHIR HOTEL 

A szálloda Konakli központjában helyezkedik el. A vendégelégedettség kiemelkedő, az itt megszállt vendégektől a 
szálloda jobb értékelést kapott besorolásánál. Közvetlen tengerparton helyezkedik el, a hatalmas területet buja kert 
teszi varázslatossá. Medencék, csúszdák és egész napos programok várják a vendégeket, így minden adott egy 
tökéletes nyaraláshoz.

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

Elhelyezkedés
•110 kilométerre az antalyai repülőtértől
•10 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, központi légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
•reggel 07:30 és hajnali 1 óra között elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjféli leves
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény

1 hét • All Inclusive

172.151Ft-tól/fő

•helyi alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes
•a’la carte éttermekben egy alkalommal a 
fogyasztás ingyenes
•minibár üdítőitalokat és ásványvizet tartalmaz, 
naponta töltik, fogyasztásuk ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a szálloda teljes területén
•széf a szobában €
•internet kávézó €
•mosoda és ruhatisztítás €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•3 kültéri medence
•3 csúszda
•1 beltéri medence
•nappali és esti animációs programok
•fitnesz terem

•labdajátékok (röplabda, kosár, foci)
•teniszpálya
•játékterem, biliárd €
•élőzene és esti műsor
•diszkó
•vízi sporteszközök a strandon €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €

Gyermekeknek
•mini klub (4-10 éves)
•játszótér
•mozi
•gyermekmegőrzés €
•babakocsi bérlés €

Gyermekkedvezmény: 12.99

Közvetlen 
tengerparti

Mi tippünk Családbarát
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LONICERA RESORT & SPA 

A 2017-ben épült szálloda a Lonicera World szállodával alkot hatalmas komplexumot, ami szinte egy mini városnak 
felel meg. Az új szálloda minden kényelmi szinten megérdemli a 5 csillagos besorolást. Kifejezetten kedvelt, családbarát 
szálloda a magyar utasok körében. A tengerpartja homokos és lassan mélyülő. A medencék és a csúszdaparkok egész 
nap a vendégek rendelkezésére állnak. A szálloda animátor csapata színes nappali és esti programokkal várja az ide 
utazókat. 

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

Elhelyezkedés
•98 kilométerre az antalyai repülőtértől
•22 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•homokos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai snack
•napközben snack, gözleme, gyorsételek, 
desszertek, tea, kávé, sütemény
•helyi és bizonyos alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes

1 hét • Ultra All Inclusive

195.266 Ft-tól/fő

•a’la carte éttermekben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges
•minibár üdítőitalokat és ásványvizet tartalmaz, 
csak ásványvízzel naponta töltik, fogyasztása 
ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•széf a szobában €
•tengerparti pavilonok €
•mosoda €
•üzletek €

Sport és szórakozás
•aquapark: 9 felnőtt,10 gyerek csúszda
•animációs programok
•fitnesz terem
•aerobik
•vízilabda
•strandröplabda
•asztalitenisz
•darts, boccia

•teniszpálya
•teniszpálya megvilágítása €
•játékterem, biliárd  € €
•diszkó, belépés fizetős €, fogyasztás 
ingyenes
•vízi sporteszközök a strandon €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeleing (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•játszótér
•mini diszkó
•gyermekmegőrzés €

Gyermekkedvezmény: 13.99

Ultra All
Inclusive

Közvetlen 
tengerparti

Mi tippünk CsúszdaparkCsaládbarát
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LONICERA WORLD HOTEL 

2017-ben a Lonicera Resort megnyitásával együtt alkot hatalmas komplexumot, így biztosítva, hogy
a vendégek biztosan ne unatkozzanak nyaralásuk ideje alatt. Magyarok, főleg családosok által igen kedvelt hotel.
A tengerpartja homokos és lassan mélyülő. A vendégeknek lehetősége van a Lonicera Resort Hotel szolgáltatásait is
(kivéve a főétterem) igénybe venni.

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

Elhelyezkedés
•98 kilométerre az antalyai repülőtértől
•22 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•homokos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai snack
•napközben snack, gözleme, gyorsételek, 
desszertek, tea, kávé, sütemény
•helyi és bizonyos alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes

1 hét • Ultra All Inclusive

177.391 Ft-tól/fő

•a’la carte éttermekben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges
•minibár üdítőitalokat és ásványvizet tartalmaz, 
csak ásványvízzel naponta töltik, fogyasztása 
ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•széf a szobában €
•tengerparti pavilonok €
•mosoda €
•üzletek €

Sport és szórakozás
•aquapark: 9 felnőtt,10 gyerek csúszda
•animációs programok
•fitnesz terem
•aerobik
•vízilabda, strandröplabda
•asztalitenisz
•darts, boccia

•teniszpálya megvilágítása €
•játékterem, biliárd €
•gála esték
•diszkó, belépés fizetős €, fogyasztás 
ingyenes
•vízi sporteszközök a strandon €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna, gőzfürdő
•török fürdőben a peeleing (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•játszótér
•mini diszkó
•gyermekmegőrzés €

Gyermekkedvezmény: 13.99

Ultra All
Inclusive

Közvetlen
tengerparti

Mi tippünk CsúszdaparkCsaládbarát



Orex Travel - további információk megtalálhatóak weboldalunkon www.orextravel.hu20

GOLD ISLAND 

A szálloda Alanya központjától 20 kilométerre helyezkedik el. A szálloda A épülete különleges formájával kitűnik a 
szállodák közül, esténként állandó fényjátékával érdekes látványt nyújt. A szállodának három különböző tengerparti 
szakasza van, egyik kavicsosabb, erősebb hullámokkal, másik homokos-aprókavicsos, a harmadik pedig fi nom 
homokos, lassan mélyülő.

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

Elhelyezkedés
•98 kilométerre az antalyai repülőtértől
•20 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•homokos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél is a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, központi légkondicionáló, LCD TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai 
leves
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény, 
fagylalt 1 hét • Ultra All Inclusive

223.099 Ft-tól/fő

•helyi és bizonyos import alkoholmentes és 
alkoholos italok fogyasztása ingyenes
•a’la carte étteremben egy alkalommal fogyasztás 
ingyenes
•minibár üdítőitalokat és ásványvizet tartalmaz, 
csak ásványvízzel naponta töltik, fogyasztása 
ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•mosoda és ruhatisztítás €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•6 kültéri és 1 beltéri medence
•5 csúszda
•nappali és esti animációs programok
•fitnesz terem
•aerobik
•darts, boccia

•strandröplabda
•teniszpálya
•teniszpálya megvilágítás, teniszütő €
•játékterem (kártya, playstation, biliárd)
•bowling €
•élőzene, esti műsor
•diszkó
•vízi sporteszközök a strandon €

Wellness
•törökfürdő (hamam)
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•játszószoba
•játszótér

Gyermekkedvezmény: 11.99

Ultra All
Inclusive

Közvetlen
tengerparti

Új szálloda
kínálatunkban
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VIKINGEN INFINITY RESORT&SPA 

Egy törökországi utazáshoz nagyszerű döntés lehet a Vikingen Infinity Resort. A hotel 778 barátságosan berendezett 
szobával várja az Alanya településen megszállni kívánó vendégeket. A szálloda aquaparkkal, 6 csúszdával, valamint 
egy kültéri medencével, egy beltéri medencével rendelkezik, amely csak télen tart nyitva. Vendégeinek tematikus török 
estéket, showműsorokat szerveznek, az egésznapos szórakozást és élményeket animációs programokkal biztosítja. A 
fiatalabb korosztály számára pedig a mini klub biztosít felejthetetlen élményeket.

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

Elhelyezkedés
•90 kilométerre az antalyai repülőtrétől
•15 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•50 méter, egy felüljárón át közelíthető meg a 
strand
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
igénybe vehetők
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
•8-24 óra között elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora
•napközben snack, tea, kávé, sütemény
•helyi és bizonyos import alkoholmentes és 
alkoholos italok fogyasztása ingyenes, a frissen 
facsart narancslé és a török kávé térítés ellenében 

1 hét • All Inclusive

190.468 Ft-tól/fő

fogyasztható
•a’la carte étteremben egy alkalommal a 
fogyasztás ingyenes
•minibár ásványvizet tartalmaz, naponta töltik, 
fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•széf a szobában €
•wifi internetkapcsolat €
•mosoda és ruhatisztítás €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•aquapark 6 csúszdával
•1 kültéri medence
•nappali és esti animációs programok
•aerobik
•asztalitenisz
•strandröplabda
•teniszpálya

•játékterem (biliárd) €
•török tematikus esték
•vízi sporteszközök a strandon €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•jakuzzi €
•spa és wellness €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•animációs programok
•játszótér
•mozi
•gyermekbüfé
•gyermekmegőrzés €

Gyermekkedvezmény: 13.99

Kedvező árMi tippünkFirst Minute Csúszdapark
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DIAMOND HILL RESORT 

A szálloda Alanya központján túl, Oba kerület határán helyezkedik el. Autóval mindössze 10 percre van a kikötőtől 
és Alanya városközpontjától, amely híres színes éjszakai életéről és bevásárlási lehetőségeiről. Azok számára, akik 
inkább a nyugalmat és a természetet kedvelik, mindössze 15 perc alatt eljuthatnak a Dimçay patakhoz és környékéhez.

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

Elhelyezkedés
•130 kilométerre az antalyai repülőtértől
•4 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•150 méter
•napernyők és napozóágyak a medencénél és 
a tengerparton is ingyenesen, de letét ellenében 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van, letét ellenében

Szoba felszereltsége
•erkély, központi légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora, késői vacsora, éjszakai 
snack

1 hét • Ultra All Inclusive

176.863 Ft-tól/fő

•napközben snack, pizza, tea, kávé, sütemény, 
jégkrém
•helyi alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes
•import alkoholos italok és a frissen facsart 
gyümölcslevek térítés ellenében fogyaszthatók
•a’la carte étteremben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges
•minibár üdítőitalokat, ásványvizet tartalmaz, 
ásványvízzel naponta töltik, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a lobbyban
•mosoda és ruhatisztítás €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•2 kültéri medence (felnőtt, gyermek)
•2 csúszda

•1 beltéri medence
•nappali és esti animációs programok
•fitnesz terem
•játékterem (biliárd, videójátékok)
•vízi sporteszközök a strandon (banán, jetski, 
parasailing) €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €
•fodrász €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•mini diszkó
•gyermekmegőrzés €
Gyermekkedvezmény: 12.99

, 

Kedvező árFirst Minute Ultra All
Inclusive
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STELLA BEACH 
HOTEL 

A 2015-ben felújított szálloda az okurcalari szállodasor első szállodáinak 
egyike, ezért akár Manavgat is könnyen megközelíthető. A közkedvelt Ala-
ra bazaar könnyen megközelíthető.

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

DINLER 
HOTEL 

A Dinler hotels szállodalánc tagja az alanyai régió utolsó szállodáinak 
egyike. A hosszabb repülőtéri transzferért cserébe tökéletes környezetben 
pihenhetnek az itt megszálló vendégek.

1 hét • All Inclusive

159.260 Ft-tól/fő

1 hét • All Inclusive

165.498 Ft-tól/fő

Elhelyezkedés
•85 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•35 kilométerre Alanya 
központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és 
matracok a medencénél és a 
tengerparton is ingyenesen vehetők 
igénybe
•strandtörölköző van, letét 
ellenében

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
•7-24 óra között elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, 
vacsora
•napközben snack, tea, kávé, 
sütemény
•helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes
•a’la carte éttermekben a 
fogyasztás egy alkalommal 
ingyenes
•minibár ásványvizet tartalmaz, 
fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a lobbyban
•széf a szobában €
•mosoda és ruhatisztítás €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•2 kültéri medence (felnőtt, 
gyermek)
•3 csúszda
•1 beltéri medence
•nappali és esti animációs 
programok
•fitnesz terem
•aerobik
•asztalitenisz
•biliárd €
•diszkó, a fogyasztás térítés 
ellenében
•vízi sporteszközök strandon €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•animációs programok
•játszótér

Gyermekkedvezmény: 14.99

Elhelyezkedés
•130 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•14 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•homokos-aprókavicsos
•70 méter, egy alagúton keresztül 
lehet lejutni a strandra
•napernyők, napozóágyak és 
matracok a medencénél és a 
tengerparton is ingyenesen vehetők 
igénybe
•strandtörölköző van, cseréje térítés 
ellenében

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
•reggel 7 és hajnali 1 óra között 
elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora, éjféli leves
•napközben snack, spagetti, 
gözleme, tea, kávé, sütemény
•helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes
•a'la carte étteremben a fogyasztás 
egy alkalommal ingyenes
•minibár érkezéskor két nagy üveg 
ásványvizet tartalmaz, töltése térítés 
ellenében lehetséges

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a lobbyban
•széf a szobában €
•napernyők, napozóágyak és 
matracok a stégen €
•mosoda €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•medence 2 csúszdával
•1 beléti medence
•animációs programok
•fitnesz terem
•aerobik
•labdajátékok (röplabda, kosár, 
tenisz)
•teniszpálya megvilágítása €
•asztalitenisz
•játékterem (biliárd) €
•diszkó, belépés ingyenes, 
fogyasztás térítés ellenében
•vízi sporteszközök a strandon €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•játszótér

Gyermekkedvezmény: 12.99

Kedvező ár

www.hotelstellabeach.com

Kedvező árKözvetlen
tengerparti

Mi tippünk
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TAC PREMIER HOTEL 

A szálloda kb. 120 kilométerre található az antalyai repülőtértől és kb. 1 kilométerre Alanya központjától. A szálloda 
50 méterre fekszik a homokos tengerparttól és közel 300 szobával várja vendégeit. A hotel egy kültéri medencének   
- lerekesztett gyermekrésszel -, valamint egy beltéri medencének és különböző sportolási lehetőségeknek ad helyet, 
például asztalitenisz, biliárd, strandröplabda, aerobik. 

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

Elhelyezkedés
•120 kilométerre az antalyai repülőtértől
•1 kilométerre Alanya belvárosától

Tengerpart
•finom homokos
•50 méterre a Kleopátra strandtól
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél ingyenesen, a tengerparton térítés 
ellenében vehetők igénybe

Szoba felszereltsége
•erkély, egyénileg szabályozható légkondicionáló, 
TV/SAT
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás - All Inclusive
•7-24 óra között elérhető

1 hét • All Inclusive

145.676 Ft-tól/fő

•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjféli leves
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény, 
fagylalt
•helyi alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes
•minibár ásványvizet tartalmaz, naponta töltik, a 
fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•24 órás szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a lobbyban
•wifi internetkapcsolat a szobában €
•mosoda és ruhatisztítás €€
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•1 kültéri medence lerekesztett gyermekrésszel
•2 beltéri medence (felnőtt, gyermek)

•fitnesz terem
•aerobik (pilates, step, jóga, kangoo)
•standröplabda, asztalitenisz
•biliárd €
•vízi sporteszközök a strandon (banán, jetski, 
parasailing) €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•gőzfürdő
•szauna
•törökfürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €
•fodrász €

Gyermekeknek
•etetőszék

Gyermekkedvezmény: 13.99

Mi tippünkFirst Minute Kedvező ár
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CLUB TURTAS BEACH HOTEL 

Alanyától 13 kilométerre, Konakli központjában található ízlésesen modern 4 csillagos szálloda, amely egy főépületből 
és három melléképületből áll. Vendégek által igen kedvelt szálloda. Mozgásukban korlátozott vendégek számára 
tökéletes választás lehet, hiszen egyik medencéjében mozgáskorlátozottak részére szükséges beemelőszerkezet 
található.

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

Elhelyezkedés
•110 kilométerre az antalyai repülőtértől
•13 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van, térítés ellenében kérhető

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás – All Inclusive
•07:30-24 óra között elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai 
leves
•napközben snack, gözleme, pide, pizza, tea, 
kávé, sütemény, fagylalt 1 hét • All Inclusive

166.111 Ft-tól/fő

•helyi alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes
•a’la carte étteremben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges
•minibár ásványvizet tartalmaz, fogyasztása 
ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a lobbyban
•kerékpár bérlés €
•mosoda €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•4 kültéri medence
•5 csúszda
•animációs programok
•fitnesz terem
•aerobik
•játékterem (biliárd) €

•mini golf €
•könyvtár, TV szoba
•élőzene és esti műsor
•diszkó, belépés ingyenes, fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna €
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek büfé
•babakocsi bérlés €

Gyermekkedvezmény: 12.99

Közvetlen
tengerparti

Mi tippünk Kedvező ár
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First Minute Kedvező ár Kedvező árFirst Minute Új szálloda
kínálatunkban

ARTEMIS PRINCESS 
HOTEL  

Alanya, Oba kerületében található szálloda étterme a hotel legfelső szint-
jén található, így gyönyörű panorámát biztosít az étkezések alkalmával.

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

CLUB BIG BLUE 
SUITE HOTEL 

Elhelyezkedés
•120 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•4 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•200 méterre a tengerparttól
•napernyők, napozóágyak 
és matracok a medencénél 
ingyenesen, a tengerparton térítés 
ellenében vehetők igénybe

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•mini hűtőszekrény, széf
•vízforraló

Ellátás – All Inclusive
•07:00-23:30 között elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora, éjféli leves
•napközben snack, tea, kávé, 
sütemény
•helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes
•import alkoholos italok, a frissen 
facsart gyümölcslevek és fagylaltok 
térítés ellenében fogyaszthatók

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a lobbyban
•széf a szobában €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•fitnesz terem
•2kültéri medence, lerekesztett 
gyermekrésszel
•asztalitenisz
•diszkó

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna €
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•gyermekmedence
•babaágy
•etetőszék

Gyermekkedvezmények: 12.99

1 hét • All Inclusive

148.503 Ft-tól/fő

A szálloda körül rengetek szórakozási lehetőség várja az utasokat. Akik 
ezt a szállodát választják, nyaralásuk alatt garantáltan nem fognak unat-
kozni.

Elhelyezkedés
•135 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•2,5 kilométerre Alanya 
központjától

Tengerpart
•homokos-aprókavicsos, néhol 
sziklás
•500 méterre a tengerparttól
•napernyők, napozóágyak 
és matracok a medencénél 
ingyenesen, a tengerparton térítés 
ellenében vehetők igénybe

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•vízforraló
•wifi internetkapcsolat

Ellátás – All Inclusive Plus
•reggel 7:30 és hajnali 1 óra között 
elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, 
vacsora, éjszakai snack
•napközben snack, pizza, tea, 
kávé, sütemény
•helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes
•prémium és import alkoholos 
italok, frissen facsart gyümölcslevek 
térítés ellenében fogyaszthatók
•barbecue a’la carte étterem térítés 
ellenében vehető igénybe

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a szálloda 
területén
•mosoda és ruhatisztítás €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•2 kültéri medence (felnőtt, 
gyermek)
•medence 2 csúszdával
•strandröplabda
•asztalitenisz
•darts
•mini foci
•élőzene
•török tematikus esték hetente 
egyszer

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna €
•gőzfürdő €
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•mini diszkó
•babakocsi bérlés 

Gyermekkedvezmény: 11.99 €

1 hét • All Inclusive

146.022 Ft-tól/fő
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CLUB MERMAID 
VILLAGE 

A családbarát klubhotel 500 m-re fekszik a parttól. A szálloda és a főút 
között shuttle busz közlekedik, majd a partra gyalog, az út alatti alagúton 
keresztül juthatunk le.

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

MESUT 
HOTEL 

Elhelyezkedés
•105 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•16 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•homokos-aprókavicsos
•500 méter, ingyenes shuttle busz 
közlekedik
• napozóágyak, napernyők a 
tengerparton és a medencénél is 
ingyenesen vehetők igénybe
•strandtörölköző, matrac €

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
• 8-24 óra között elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora
•napközben snack, tea, kávé, 
sütemény
•helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes
•minibár érkezéskor ásványvizet 
tartalmaz, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
• wifi internetkapcsolat a lobbyban
•széf €
•mosoda €
•üzletek €

Sport és szórakozás
•2 felnőtt és 2 gyermekmedence
•3 csúszda
•animációs programok
•vízilabda, vízi torna
•strandröplabda
•asztalitenisz
•teniszpálya
•teniszpálya megvilágítása €
•biliárd €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő €
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) €
•masszázs €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•játszótér
•mini diszkó
•gyermek animációs programok

Gyermekkedvezmény: 12.99

A hotelből Alanya központja egy kiépített pálmafás úton könnyen megkö-
zelíthető. A szállodát elsősorban fi ataloknak ajánljuk. 

Elhelyezkedés
•120 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•3,5 kilométerre Alanya 
központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•50 méter
•napernyők, napozóágyak és 
matracok térítés ellenében vehetők 
igénybe

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•mini hűtőszekrény, széf

Ellátás – All Inclusive
•07-23:30 óra között elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd 
vacsora, késői leves
•napközben snack, kávé
•helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes
•import alkoholos italok, 
borkülönlegességek, pezsgők, 
frissen facsart narancslé és a török 
kávé térítés ellenében fogyasztható
•beach bárban a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a lobbyban, 
étteremben, medencénél és a 
teraszon
•mosoda és ruhatisztítás €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•1 kültéri medence lerekesztett 
gyermekrésszel
•fitnesz terem
•asztalitenisz
•strandröplabda
•darts
•vízi sporteszközök a strandon 
(banán, jetski, parasailing) €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna €
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•gyermek medence
•etetőszék
•babaágy

Gyermekkedvezmény: 11.99/12.99

1 hét • All Inclusive

156.599 Ft-tól/fő

1 hét • All Inclusive

153.229 Ft-tól/főKedvező árFirst Minute Családbarát Mi tippünkFirst Minute Kedvező ár
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BLUE FISH 
HOTEL 

A hotel Alanya belvárosától 7 kilométerre, Konaklitól 4 kilométerre 
található. A vendégek Alanya központjába dolmussal tudnak eljutni.

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

BLUE DIAMOND 
ALYA 

Elhelyezkedés
•120 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•7 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•homokos-sziklalemezes
•75 méter, a tengerpartra az út 
alatt átvezető alagúton lehet lejutni
•napernyők, napozóágyak és 
matracok a medencénél és a 
tengerparton is ingyenesen vehetők 
igénybe
•standtörölköző van, cseréje térítés 
ellenében

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•mini hűtőszekrény

Ellátás – All Inclusive
•7-23 óra között elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora
•napközben snack, tea, kávé, 
sütemény
•helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a lobbyban
•internet kávézó €
•mosoda és ruhatisztítás €
•üzletek €

Sport és szórakozás
•2 kültéri medence (felnőtt, 
gyermek)
•3 csúszda
•asztalitenisz
•strandröplabda
•biliárd €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•mini klub (3-12 éves)
•játszószoba
•játszótér

Gyermekkedvezmény: 12.99

1 hét • All Inclusive

141.670 Ft-tól/fő

Alanya első szállodáinak egyike 1998-ban épült, 2007-ben 100 %-ban 
fel lett újítva. Törzsvendégek körében kedvelt Alanya központjához közeli 
szálloda.

Elhelyezkedés
•125 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•3 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•aprókavicsos-köves
•50 méterre a tengerparttól
•napernyők, napozóágyak és 
matracok a medencénél és a 
tengerparton is ingyenesen vehetők 
igénybe
•strandtörölköző térítés ellenében 
vehető igénybe

Szoba felszereltsége
•erkély, egyénileg szabályozható 
légkondicionáló, LCD TV/SAT
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
•7-24 óra között elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora, késői 
vacsora (leves/szendvics)
•napközben snack, hamburger, 
szendvics, spagetti, saláta, török 
pizza, tea, kávé, sütemény
•helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok, valamint néhány koktél 
fogyasztása ingyenes
•import alkoholos italok, 
frissen csavart gyümölcslevek, 
energiaitalok, török kávé és jégkrém 
térítés ellenében fogyasztható

•minibár ásványvizet tartalmaz, 
naponta töltik, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•széf a szobában €
•internet kávézó €
•mosoda és ruhatisztítás €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•2 kültéri medence
•fitnesz terem
•nappali animációs programok
•strandröplabda
•asztalitenisz
•esti showműsorok meghatározott 
napokon
•vízi sporteszközök a strandon 
(banán, jetski, parasailing) € 

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna €
•jakuzzi €
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) €
 €•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•gyerekmedence
•etetőszék

Gyermekkedvezmény: 11.99

1 hét • All Inclusive

181.493 Ft-tól/főKedvező ár Mi tippünkFirst Minute Kedvező ár
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First Minute

KLEOPATRA ROYAL 
PALM 

A szálloda 50 méterre helyezkedik el a homokos-aprókavicsos Kleopatra 
strandtól. A szállodát első sorban fiataloknak, baráti társaságoknak 
ajánljuk.

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

KLEOPATRA BEACH 
HOTEL 

Elhelyezkedés
•118 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•1 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•homokos-aprókavicsos
•50 méter, az úton át közelíthető 
meg a strand
•napernyők, napozóágyak 
és matracok a medencénél 
ingyenesen, a tengerparton térítés 
ellenében vehetők igénybe

Szoba felszereltsége
•erkély, központi légkondicionáló, 
TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
•8-23 óra között elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora
•napközben snack, tea, kávé, 
sütemény
•helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes
•import alkoholos italok, frissen 
facsart gyümölcslevek, török 
kávé és fagylalt térítés ellenében 
fogyasztható

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•széf a szobában €
•minibár €
•wifi internetkapcsolat
•internet sarok €
•mosoda és ruhatisztítás €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•3 kültéri medence
•2 csúszda
•nappali és esti animációs 
programok
•asztalitenisz
•darts
•biliárd  €
•vízi sporteszközök a strandon 
(banán, jetski, parasailing) €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna €
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €
•fodrász €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•játszótér
•babaágy

Gyermekkedvezmény: 12.99

Alanya központja a szépen kiépített pálmafás soron egy kellemes sétával 
megközelíthető a szállodából. A szállodát első sorban fiataloknak, baráti 
társaságoknak ajánljuk.

Elhelyezkedés
•118 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•1 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•homokos-aprókavicsos
•50 méter, az úton át közelíthető 
meg a strand
•napernyők, napozóágyak 
és matracok a medencénél 
ingyenesen, a tengerparton térítés 
ellenében vehetők igénybe

Szoba felszereltsége
•erkély, központi légkondicionáló, 
TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
•8-23 óra között elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora
•napközben snack, tea, kávé, 
sütemény
•helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes
•import alkoholos italok, frissen 
facsart gyümölcslevek, török 
kávé és fagylalt térítés ellenében 
fogyasztható

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•széf a szobában €
•minibár €
•wifi internetkapcsolat a lobbyban
•internet sarok €
•mosoda és ruhatisztítás €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•2 kültéri medence
•1 csúszda
•nappali és esti animációs 
programok
•asztalitenisz
•darts
•biliárd
•vízi sporteszközök a strandon 
(banán, jetski, parasailing) €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna €
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €
•fodrász €

Gyermekeknek
•gyermekmedence
•babaágy

Gyermekkedvezmény: 12.99

1 hét • All Inclusive

154.554 Ft-tól/fő

1 hét • All Inclusive

150.826 Ft-tól/főMi tippünk Kedvező ár Mi tippünkFirst Minute Kedvező ár
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ANITAS HOTEL 

A hotel Konakli központjától 3 kilométerre, Alanya központjától pedig12 kilométerre helyezkedik el. A kisebb területtel 
rendelkező, családbarát szálloda sok visszatérő vendégnek örvend, akik a szálloda tisztaságát és a személyzet 
kedvességét dicsérik. A szálloda közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton fekszik, de a tengerben sziklalemezek 
fordulhatnak elő, így ajánlott a tengeri cipő viselete.

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

Elhelyezkedés
•115 kilométerre az antalyai repülőtérről
•12 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos, néhol sziklalemezes
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van €

Szoba felszereltsége
•erkély, központi légkondicionáló, TV/SAT
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
•07:30-23:30 között elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai leves

1 hét • All Inclusive

156.159 Ft-tól/fő

•napközben snack, gözleme, kávé, tea, sütemény
•helyi alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes
•minibár ásványvizet tartalmaz, naponta töltik, 
fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a lobbyban
•wifi internetkapcsolat a szobában € € €
•széf a szobában €
•a’la carte étterem €
•mosoda €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•2 kültéri medence (felnőtt és gyermek)
•fitnesz terem
•nappali és esti animációs programok
•darts
•asztalitenisz

•strandröplabda
•vízi sporteszközök a strandon (banán, jetski, 
parasailing) €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna €
•törökfürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•játszótér

Gyermekkedvezmény: 12.99

 

Közvetlen
tengerparti

Kedvező ár
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MAYA WORLD 
BEACH HOTEL 

Kellemes hangulattal, tengerparti fekvéssel rendelkező szálloda, melyben 
sportolási lehetőségek, animációs programok várják a vendégeket.

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

WATER 
PLANET 

A mediterrán kékje és a buja zöld találkozásánál található szálloda léleg-
zet elállító csúszdaparkkal várja a nyaralni vágyó kicsiket és nagyokat.

1 hét • All Inclusive

178.308 Ft-tól/fő

1 hét • Ultra All Inclusive

190.920 Ft-tól/fő

Elhelyezkedés
•75 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•28 kilométerre Manavgat 
központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és 
matracok a medencénél és a 
tengerparton is  
•strandtörölköző van, cseréje heti 
háromszor ingyenes

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•mini hűtőszekrény, széf

Ellátás – All Inclusive
•7-24 között elérhető
•reggeli, kései reggeli, ebéd, 
vacsora, éjféli leves
•napközben snack, tea, kávé, 
sütemény
•helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes
•import alkoholos italok és 
a fagylalt térítés ellenében 
fogyasztható

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a lobbyban
•wifi internetkapcsolat a szobában 
€€
•széf a szobában €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•2 kültéri medence
•strandröplabda
•boccia
•asztalitenisz
•diszkó

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna €
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•gyermekmedence
•mini klub (4-12 éves)

Gyermekkedvezmény: 12.99

Elhelyezkedés
•90 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•30 kilométerre Alanya 
központjától

Tengerpart
•aprókavicsos-köves
•közvetlen tengerparti, a strand 
lifttel érhető el
•napernyők, napozóágyak és 
matracok a medencénél és a 
tengerparton is ingyenesen vehetők 
igénybe

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, LCD TV/
SAT
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – Ultra All Inclusive
•reggel 7 és hajnali fél 1 között 
elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora, késői 
vacsora 
•napközben snack, sütemény
•helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok, valamint néhány import 
alkoholos és alkoholmentes ital 
fogyasztása ingyenes
•koncepción kívüli import alkoholos 
italok, frissen facsart gyümölcslevek, 
térítés ellenében fogyaszthatók
•minibár ásványvizet, üdítőitalokat 
tartalmaz, naponta ásványvízzel 

töltik, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•széf a szobában 
•wifi internetkapcsolat 
•mosoda €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•Aquapark 16 felnőtt csúszdával
•1 gyermekmedence 8 csúszdával
•4 kültéri medence
•1 beltéri medence
•1 hullámmedence
•fitnesz terem
•nappali animációs programok
•strandröplabda
•bungee jumping €
•játékterem €
•asztalitenisz
•esti showműsorok 
•vízi sporteszközök a strandon €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna €
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•játszótér
•mini klub (4-12 éves)

Gyermekkedvezmény: 12.99

First Minute Mi tippünk Közvetlen 
tengerparti

Kedvező ár Kedvező árKözvetlen
tengerparti

First Minute Csúszdapark
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DORIS AYTUR HOTEL 

Az alanyai régió Mahmutlar településén található kis 3 csillagos szálloda egyszerű, azonban utasaink szerint minden 
elvárásuknak megfelelő. Partja aprókavicsos-sziklalemezes, ezért tengeri cipő viselete ajánlott. Esténként Alanya is 
megközelíthető helyi buszjárattal, de akár Mahmutlar központja is nagyon kellemes egy séta erejéig.

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

Elhelyezkedés
•145 kilométerre az antalyai repülőtértől
•12 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
• homokos-aprókavicsos, a vízpart sziklalemezes
•100 méter, egy aluljárón át közelíthető meg a 
strand
•napernyők, napozóágyak a medencénél és a 
tengerparton is ingyenesen vehetők igénybe
•matrac €
•strandtörölköző nincs

Szoba felszereltsége
•erkély, egyénileg szabályozható légkondicionáló, 
TV/SAT
•fürdőszoba, hajszárító

Ellátás – All Inclusive
•07:30-23:00 óra között elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora
•délután snack
•helyi alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes 1 hét • All Inclusive

140.520 Ft-tól/fő

Szolgáltatások
•üres mini hűtőszekrény €
•wifi internetkapcsolat €
•mosoda és ruhatisztítás €

Sport és szórakozás
•1 kültéri medence 1 csúszdával gyermekrésszel
•heti 3 alkalommal esti animációs program
•strandröplabda
•asztalitenisz €
•biliárd €
•vízi sporteszközök a strandon (banán, jetski, 
parasailing) €

Wellness
•török fürdő (hamam) €
•a török fürdőben peeling (bőrradírozás) €
•masszázs €

Gyermekeknek
•játszótér
•etetőszék az étteremben
•babaágy lekérésre

Gyermekkedvezmény: 11.99

First Minute Kedvező ár
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EMIR FOSSE BEACH 
HOTEL  

A központhoz közeli szálloda könnyen megközelíthető. Az erkélyről a fény-
árban fürdő belvárost csodálhatjuk meg a kikötővel.

TÖRÖKORSZÁG | ALANYA

ANJELIQ 
DOWNTOWN 

A 2019-es szezonra teljesen felújított szálloda, elvarázsolt kastély hangula-
tát kelti, bohókás berendezésével, sejtelmes fényeivel.

1 hét • All Inclusive

134.019 Ft-tól/fő

1 hét • Reggeli

140.679 Ft-tól/fő

Elhelyezkedés
•130 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•3 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
• homokos-aprókavicsos
•25 méter, egy aluljárón át 
közelíthető meg a strand
•napernyők, napozóágyak a 
medencénél és a tengerparton is 
ingyenesen vehetők igénybe
•strandtörölköző nincs

Szoba felszereltsége
•erkély, egyénileg szabályozható 
légkondicionáló, TV/SAT
•fürdőszoba, hajszárító

Ellátás – All Inclusive
•07:30-23:00 óra között elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora
•délután kávé, tea és sütemény
•helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•üres mini hűtőszekrény €
•wifi internetkapcsolat a lobbyban
•széf €

Sport és szórakozás
•2 kültéri medence: felnőtt, gyermek 
1 csúszdával
•animációs programok
•asztalitenisz
•darts
•vízi sporteszközök a strandon 
(banán, jetski, parasailing) €
•diszkó €

Wellness
•török fürdő (hamam) €
•a török fürdőben peeling 
(bőrradírozás) €
•masszázs €

Gyermekeknek
•mini diszkó
•etetőszék az étteremben
•babaágy lekérésre

Gyermekkedvezmény: 12.99

Elhelyezkedés
• 123 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
• Alanya központjában található

Tengerpart
• homokos-aprókavicsos
• a tengerparttól egy út választja el, 
a saját strand 100 méterre található
• napernyők, napozóágyak a 
medencénél és a tengerparton is 
ingyenesen vehetők igénybe

Szoba felszereltsége
• erkély, egyénileg szabályozható 
légkondicionáló, LCD TV/SAT
• fürdőszoba, hajszárító
• üres hütőszekrény
• wifi internetkapcsolat

Ellátás – Reggeli / Félpanzió
• reggelis ellátás esetén büfé 
jellegű reggeli 07.00-10.30 között
•  félpanzió esetén büfé jellegű
vacsora 18.30-20.30 óra között

Szolgáltatások
• széf a recepción € €
• wifi internetkapcsolat
• mosoda € €

Sport és szórakozás
• teniszpálya € €
• vizi sporteszközök a strandon € €

Wellness
•török fürdő (hamam) €
• török fürdőben a peeling
(bőrradírozás) €
• masszázs €

Gyermekeknek
•babaágy és etetőszék lekérésre

Gyermekkedvezmény: 12.99

First Minute Mi tippünk Kedvező ár Mi tippünkFirst Minute Kedvező ár
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SELECTUM LUXURY RESORT BELEK 

Vannak 5 csillagos szállodák, és van a Selectum!
A 2017-ben nyílt szálloda anyacégünk saját tulajdona, exkluzív 5 csillagos kategóriának megfelelő, igényes szálloda, 
szép kerttel, aquaparkkal felnőttek és gyerekek számára. A Selectum Luxury Resort szállodát az igazi luxust kedvelőknek 
ajánljuk.

TÖRÖKORSZÁG | BELEK

Elhelyezkedés
•27 kilométerre az antalyai repülőtértől
•4 kilométerre Belek központjától

Tengerpart
•homokos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, LCD TV
•fürdőszoba, hajszárító
•köntös, papucs
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény
•helyi és az import alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes

1 hét • Ultra All Inclusive

350.464 Ft-tól/fő

•a'la carte éttermek egyikében a fogyasztás egy 
alkalommal ingyenes
•minibár minden földi jót tartalmaz, naponta töltik, 
fogyasztásuk ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•tengerparti pavilonok €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•aquapark 6 felnőtt csúszdával
•gyermek élménymedence csúszdákkal
•3 kültéri 2 beltéri medence
•tengervizes medence
•animációs programok
•fitnesz terem
•aerobik
•labdajátékok (strandröplabda, foci, kosár, tenisz)
•kalandpark

•biliárd
•játékterem (bowling) €
•mozi
•élőzene, esti show
•diszkó

Wellness
•török fürdő (hamam)
•bio és finn szauna, gőzfürdő, jakuzzi
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•játszószoba
•játszótér
•mozi és színház
•vidámpark
•babakocsi és gyermek bicikli

Gyermekkedvezmény: 12.99

CsúszdaparkUltra All
Inclusive

VIPKözvetlen
tengerparti

Mi tippünk Családbarát
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SELECTUM FAMILY RESORT 

Korábban Letoonia Golf Resort néven ismert szálloda 2020-tól Selectum Family Resort szállodaként üzemel tovább. 
A megszokott Selectum minőség, gyermekes családok részére. A tengerpartot az Acisu folyó felett átívelő fahídon 
közelíthetjük meg.

TÖRÖKORSZÁG | BELEK

Elhelyezkedés
•35 kilométerre az antalyai repülőtértől
•3 kilométerre Belek központjától

Tengerpart
•homokos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, LCD TV
•fürdőszoba, hajszárító
•köntös, papucs
•minibár, széf

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora
•napközben snack, gözleme, gofri, frissen facsart 
gyümölcslevek, tea, kávé, sütemény
•helyi és az import alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes

1 hét • Ultra All Inclusive

273.311 Ft-tól/fő

•a'la carte éttermek egyikében a fogyasztás egy 
alkalommal ingyenes
•minibár üdítőitalokat, ásványvizet, sört, bort 
tartalmaz, naponta töltik, fogyasztásuk ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•tengerparti pavilonok €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•főmedence 2 csúszdával
•gyermekmedence bébicsúszdával
•félolimpiai medence
•relax medence (18+ jakuzzival)
•1 beltéri medence
•animációs programok
•fitnesz terem
•aerobik

•labdajátékok (strandröplabda, tollas, tenisz)
•halászat
•biliárd
•játékterem €
•élőzene, esti műsor
•diszkó

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•tini klub (12-17 éves)
•játszószoba
•játszótér

Gyermekkedvezmény: 12.99

CsaládbarátCsúszdapark Új szálloda
kínálatunkban

Ultra All
Inclusive

Közvetlen
tengerparti



Orex Travel - további információk megtalálhatóak weboldalunkon www.orextravel.hu36

LIMAK ATLANTIS DE LUXE HOTEL & RESORT 

A szálloda kb. 35 kilométerre található az antalyai repülőtértől és kb. 3 kilométerre Belek központjától. A hatalmas 
területtel rendelkező szálloda rengeteg kikapcsolódási lehetőségnek ad otthont, melyek közül kiemelendő a ,,thalasso” 
kezelés, mely a tengervíz értékes ásványait állítja egészségünk szolgálatába. Napközben animációs programok 
gondoskodnak a kisebbek szórakozásáról, esténként élő show műsorok teszik még színesebbé a tartózkodást.

TÖRÖKORSZÁG | BELEK

Elhelyezkedés
•35 kilométerre az antalyai repülőtérről
•3 kilométerre Alanya központjától

Tengerpart
•homokos-aprókavicsos 
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, központi légkondicionáló, TV/SAT
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
•0-24 óra között elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai leves

1 hét • All Inclusive

271.247 Ft-tól/fő

•napközben snack, gözleme, kávé, tea, sütemény
•helyi alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes
•minibár ásványvizet, üdítőitalokat tartalmaz, 
naponta töltik, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a szobában 
•széf a szobában 
•a’la carte étterem €
•mosoda €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•5 kültéri medence (felnőtt és gyermek, aquapark)
•fitnesz terem
•nappali és esti animációs programok
•darts
•asztalitenisz
•strandröplabda
•kosárlabda pálya
•teniszpálya 

•teniszütő, teniszórák €
•strandröplabda
•vízi sporteszközök a strandon (banán, jetski, 
parasailing) €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•törökfürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•,,Thalasso” tengervizes relax medence €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•játszótér
•gyermekanimációs programok
•játszószoba
•gyermekmegőrzés €

Gyermekkedvezmény: 14.99

Közvetlen
tengerparti

Ultra All
Inclusive

Családbarát
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SHERWOOD DREAMS RESORT 

A szálloda a sokak által ismert Belek településsel lassan összeérő Bogazkentben található. Bazár, vásárlási lehetőség 
sétatávolságra, de akár a helyi kisbusszal Belekbe is eljuthatunk. A szálloda tengerpartja homokos-kavicsos és gyorsan 
mélyülő, ezért tengeri cipő viselete ajánlott. Az ételek kínálata az itt járt vendégek visszajelzései alapján bőséges és 
ízletes.

TÖRÖKORSZÁG | BELEK

Elhelyezkedés
•40 kilométerre az antalyai repülőtértől
•5 kilométerre Belek központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszáríró
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora, éjféli snack
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény, 
fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok, 
bizonyos import alkoholos ital fogyasztása ingyenes

1 hét • Ultra All Inclusive

238.208 Ft-tól/fő

•a’la carte éttermekben egy alkalommal a 
fogyasztás ingyenes, előzetes asztalfoglalás 
szükséges
•minibár érkezéskor üdítőitalokat, ásványvizet és 
sört tartalmaz, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a szobában, lobbyban, és a 
közösségi helységekben
•széf €
•mosoda €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•nappali és esti animációs programok
•4 kültéri medence
•2 beltéri medence
•fitnesz terem
•aerobik
•asztalitenisz

•teniszpálya
•teniszpálya megvilágítása €
•játékterem (biliárd, bowling) €
•vízi sporteszközök a parton €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €
•fodrász €

Gyermekeknek
•mini klub (5-12 éves)
•tini klub (13-17 éves)
•mini diszkó
•gyermekmegőrzés €

Gyermekkedvezmény: 11.99

CsúszdaparkUltra All
Inclusive

CsaládbarátKedvező árKözvetlen
tengerparti
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ADAM & EVE HOTEL (18+) 

Minimalista stílust képviselő szálloda csak 16 éven felülieknek! A Stone group szállodalánc tagja Belekben, közvetlen 
tengerparti igényes szálloda. Speciális élmény várja a vendégeket a  „vak” a’la carte étteremben. A nászutasokat 
meglepetések várják külön a részükre berendezett nászutas szobákban.

TÖRÖKORSZÁG | BELEK

Elhelyezkedés
•35 kilométerre az antalyai repülőtértől
•3 kilométerre Belek központjától

Tengerpart
•homokos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, központi légkondicionáló, LCD TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés, vízforraló

1 hét • Ultra All Inclusive

293.411 Ft-tól/fő

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora
•napközben snack, pizza, pide, szendvicsek, gofri, 
palacsinta, tea, kávé, sütemény, fagylalt
•a helyi és bizonyos alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes
•a’la carte éttermekben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges
•minibár üdítőitalokat, ásványvizet és sört tartalmaz, 
naponta töltik, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•mosoda €
•orvosi ügyelet €
•üzletek €

Sport és szórakozás
•3 kültéri és 1 beltéri medence

•nappali és esti animációs programok
•fitnesz terem
•aerobik
•labdajátékok (strandröplabda, minifoci, 
kosárlabda)
•teniszpálya
•teniszpálya megvilágítása €
•játékterem (biliárd, bowling) €
•élőzene, esti műsor
•diszkó
•vízi sporteszközök a parton (banán, jetski, 
parasailing stb) €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•gőzfürdő
•jakuzzi
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €
•fodrász €

Ultra All
Inclusive

Felnőtt
szálloda

First Minute VIPKözvetlen
tengerparti
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INNVISTA HOTELS BELEK 

A szálloda nem tengerparti, de saját tengerpartja a kisbuszával könnyen megközelíthető. A frissen felújított szálloda 
a Legendák parkja szomszédságában található, nyaralásuk alkalmával az 50 csúszdás park könnyen elérhető. A 
parkban minden este ingyenes show műsorral kápráztatnak el bennünket.

TÖRÖKORSZÁG | BELEK

Elhelyezkedés
•25 kilométerre az antalyai repülőtértől
•5 kilométerre Belek központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•900 méterre található, ingyenes kisbusz szállítja a 
vendégeket
• napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörülköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, központi légkondicionáló, LCD TV/SAT
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés, vízforraló

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora és éjjeli snack
•napközben snack, tea, kávé, sütemény és fagylalt
•helyi és némely import alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes

1 hét • Ultra All Inclusive

224.589 Ft-tól/fő

•egyszeri alkalommal ingyenes étkezés a hal a’la 
carte étteremben, a többi térítés ellenében
•minibár

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a szobákban, közös 
helyiségekben és a strandon
•széf
•mosoda és ruhatisztítás €€
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•6 kültéri medence
•3 csúszda, gyermek élménymedence csúszdákkal
•nappali és esti animációs programok
•fitnesz terem
•strandröplabda
•darts, boccia
•teniszpálya

•játékterem €
•vízi sporteszközök a strandon (banán, jetski, 
parasailing) €

Wellness
•török fürdő (hamam) 
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•szauna, gőzfürdő
•masszázs €

Gyermekeknek
•Invista kids klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•játszótér

Gyermekkedvezmény: 12.99

Ultra All
Inclusive

Kedvező ár CsaládbarátMi tippünk
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CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT & SPA 

A Crystal szállodalánc tagja nagy népszerűségnek örvend a vendégek körében. A szállodát elsősorban a golf 
kedvelőinek ajánljuk, hiszen a hoteltől mintegy 800m-re egy 27 lyukú golfpálya található. A fokozatosan mélyülő 
homokos partja miatt családosoknak is tökéletes választás lehet. Az aquaparkjában egy különleges ,,kobra" nevezetű 
csúszda várja a a kicsiket és nagyokat. A szálloda elkötelezett bolygónk jóléte felé is, így többek között napenergiával, 
újrahasznosítással és víztakarékossággal igyekszik csökkenteni a természetre gyakorolt hatásunk.

TÖRÖKORSZÁG | BELEK

Elhelyezkedés
•35 kilométerre az antalyai repülőtértől
•6 kilométerre Belek központjától

Tengerpart
•homokos-aprókavicsos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•telefon, wifi internetkapcsolat

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai 
snack
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény, 
fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok, 

1 hét • Ultra All Inclusive

227.098 Ft-tól/fő

bizonyos import alkoholos ital fogyasztása ingyenes
•a minibar érkezéskor ásványvizet, üdítőitalokat 
tartalmaz, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•üzletek €
•mosoda €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•3 kültéri és 2 beltéri medence
•csúszdamedence 4 csúszdával
•animációs programok
•diszkó
•fitnesz terem
•darts, boccia
•labdajátékok (kosárlabda, strandröplabda, 
vízilabda)
•teniszpálya

•teniszpálya megvilágítása és teniszütő €
•golfpálya €
•játékterem (biliárd) €
•vízi sporteszközök a parton €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €
•fodrász €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•játszószoba
•játszótér
•gyermekmegőrzés €

Gyermekkedvezmény: 11.99

Kedvező árKözvetlen
tengerparti

Ultra All
Inclusive

Mi tippünk Családbarát
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SENSITIVE PREMIUM RESORT & SPA 

A 2016-ban épült szálloda Belek központjától néhány kilométerre helyezkedik el. A beleki szállodákkal ellentétben 
kisebb alapterülettel, kevesebb szobával rendelkezik, így azoknak ajánljuk, akik premium körülmények között szeretnék 
átélni az otthon nyugalmát. A modern stílusban épült szállodát, fiataloknak és homokos strandja miatt kisgyermekes 
családoknak is ajánljuk.

TÖRÖKORSZÁG | BELEK

Elhelyezkedés
•30 kilométerre az antalyai repülőtértől
•5 kilométerre Belek központjától

Tengerpart
•homokos
•400 méterre található, ingyenes kisbusz szállítja a 
vendégeket a strandra
• napernyők, napozóágyak, a matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
• strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, központi légkondicionáló, LCD TV/SAT
•fürdőszoba, hajszárító, papucs, zuhanyköntös
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés, vízforraló

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora és éjjeli 
snack
•napközben snack, tea, kávé, sütemény és fagylalt
•helyi és bizonyos import alkoholmentes és 
alkoholos italok fogyasztása ingyenes

1 hét • Ultra All Inclusive

194.830 Ft-tól/fő

•minibár

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•mosoda €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €
•internet kávézó € €

Sport és szórakozás
•3 kültéri medence
•1 gyermekmedence 
•1 beltéri medence 
•fitnesz terem
•strandröplabda
•darts
•táncórák
•játékterem €
•vízi sporteszközök a strandon (banán, jetski, 
parasailing) €

Wellness
•török fürdő (hamam) 
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•szauna, gőzfürdő,
•masszázs €
•fodrász €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•mini diszkó
•játszótér

Gyermekkedvezmény: 5.99

Ultra All
Inclusive

Kedvező ár CsaládbarátMi tippünkFirst Minute
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GRAND PARK LARA 

A Grand Park Lara szálloda tökéletes választás lehet azon vendégeink számára, akik nyaralásuk alatt otthonuk 
kényelmét szeretnék élvezni. A 8 blokkból álló szálloda a Corendon légitársaság tulajdona. Legnagyobb előnye, 
hogy 14 kilométerre helyezkedik el a repülőtértől, így rövid transzferidővel megközelíthető. Nem közvetlen tengerparti 
szálloda, saját tengerpartja egy kis utcán keresztül közelíthető meg, de akár a szállodával szemből 5 percenként 
induló shuttle busszal is lejuthatunk.

TÖRÖKORSZÁG | BELEK

Elhelyezkedés
•14 kilométerre az antalyai repülőtértől
•16 kilométerre Antalya központjától

Tengerpart
•homokos
•200 méter, shuttle busz viszi folyamatosan a 
vendégeket a szálloda saját partjára
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, diétás, 
vegetáriánus és gyermek menü
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény, 
gofri, fagylalt
•a helyi és bizonyos import alkoholmentes és 

alkoholos italok fogyasztása ingyenes
•a’la carte éttermekben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges
•minibár érkezéskor ásványvizet tartalmaz, naponta 
töltik, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•mosoda €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•4 kültéri és 1 beltéri medence
•4 csúszda
•nappali és esti animációs programok
•fitnesz terem
•aerobik
•vízi torna
•darts
•asztalitenisz

•játékterem (biliárd, bowling) € €
•elő zene és esti műsor
•vízi sporteszközök a parton € €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•etetőszék
•babaágy
•gyermekbüfé
•mini diszkó
•gyermekmegőrzés €

Gyermekkedvezmény: 11.99

1 hét • All Inclusive

201.038 Ft-tól/főMi tippünkFirst Minute Kedvező ár Családbarát
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MIRACLE RESORT HOTEL 

A Miracle Resort Hotel modern berendezésű szobáiban Ön is érezheti az önfeledt kényelmet, a szálloda szobáinak 
70%-a tengerre néző. A larai szállodasor elején található szálloda medencéjébe mozgássérültek részére külön 
beemelő lift működik. A szálloda mottója, amely a nevéhez kapcsolódik: Éld meg a csodát! A két épület közötti 
összekötő hídon egy bár üzemel, fantasztikus panorámát biztosítva. A szálloda rövid transzferidővel megközelíthető és 
minőségi szolgáltatásaival várja vendégeit. 

TÖRÖKORSZÁG | BELEK

Elhelyezkedés
•15 kilométerre az antalyai repülőtértől
•11 kilométerre Antalya központjától

Tengerpart
•homokos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszáríró
•minibár, széf

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai 
snack, hajnali reggeli
•napközben snack, pizza, gözleme, tea, kávé, 
sütemény, fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok, 
bizonyos import alkoholos italok fogyasztása 

ingyenes
•a’la carte éttermekben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges
•minibár érkezéskor üdítőitalokat, ásványvizet, sört, 
nápolyit tartalmaz, naponta töltik, fogyasztásuk 
ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•tengerparti pavilonok €
•mosoda €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•medence 3 felnőtt csúszdával
•gyermekmedence 2 csúszdával
•nappali és esti animációs programok
•fitnesz terem
•aerobik (step, zumba, jóga)

•íjászat, lövészet
•kosárlabda pálya
•4 speciális futball pálya € €
•esti műsor
•diszkó
•vízi sporteszközök a parton € €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €
•fodrász €

Gyermekeknek
•mini klub (4-8 éves)
•gyermekmegőrzés €

Gyermekkedvezmény: 12.99

1 hét • Ultra All Inclusive

258.910 Ft-tól/főUltra All
Inclusive

Közvetlen
tengerparti

Családbarát
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ADALYA ELITE LARA 

Az Adalya szállodalánc legújabb, 2016-ban épült tagja Antalya központjához közel, rövid transzferidővel elérhető. 
Minden igényt kielégítő, minőségi családbarát szálloda, tágas szobáival, ízletes ételválasztékkal és kedves, segítőkész 
személyzetével várja vendégeit.

TÖRÖKORSZÁG | BELEK

Elhelyezkedés
•10 kilométerre az antalyai repülőtértől
•15 kilométerre Antalya központjától

Tengerpart
•homokos-aprókavicsos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, LCD TV
•fürdőszoba, hajszáríró
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai 
büfé
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény, 
fagylalt

•a helyi és bizonyos alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes
•a'la carte éttermekben a fogyasztás egy 
alkalommal ingyenes, kivéve a tenger gyümölcsei 
étteremben
•minibár üdítőitalokat, ásványvizet és chipset 
tartalmaz, naponta töltik, fogyasztásuk ingyenes 

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•mosoda €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•aquapark 8 felnőtt, 3 gyermek csúszdával
•5 kültéri és 2 beltéri medence
•nappali és esti animációs programok
•fitnesz terem
•aerobik

•strandröplabda
•játékterem (biliárd, bowling) €
•gála est havonta két alkalommal
•diszkó

Wellness
•török fürdő (hamam)
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs €
•fodrász €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•mini diszló
•játszótér
•vidámpark
•gyermekfelügyelet €

Gyermekkedvezmény: 11.99

1 hét • Ultra All Inclusive

282.817 Ft-tól/főKözvetlen
tengerparti

Mi tippünk Ultra All
Inclusive

First Minute CsaládbarátCsúszdapark
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MELAS LARA HOTEL 

A közkedvelt larai partszakaszon elterülő szálloda 2009-ben nyitotta meg kapuit a vendégek előtt. A szálloda kisebb 
alapterülettel, kevesebb szobával rendelkezik és a vendégelégedettség majdnem 100%-os. Számos vásárlási lehetőség 
várja a vendégeket, hiszen Antalya központja könnyen megközelíthető. Kellemes kirándulást tehetünk a közkedvelt 
Düden Vízeséshez, mely a városi környezetben igazán üdítő hangulatot áraszt. A fő-, és a’la carte éttermében egészen 
különleges ételeket kóstolhatunk meg,  mind a török, mind a nemzetközi konyha kínálatából.

TÖRÖKORSZÁG | BELEK

Elhelyezkedés
•12 kilométerre az antalyai repülőtértől
•15 kilométerre Antalya központjától

Tengerpart
•homokos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van, cseréje térítés ellenében

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba – kád, vagy zuhanyzó, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés
•wifi internetkapcsolat

Ellátás – Ultra All Inclusive
•7-24 óra között elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai snack
•napközben snack, gözleme, gyors ételek, 
desszertek, tea, kávé, sütemény
•helyi és bizonyos alkoholmentes és alkoholos 

italok fogyasztása ingyenes
•a'la carte éttermekben a fogyasztás egy 
alkalommal ingyenes
•minibár üdítőitalokat és ásványvizet, sört tartalmaz, 
naponta töltik, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•széf a szobában €
•mosoda €
•üzletek €
•strandtörölköző cseréje €

Sport és szórakozás
•1 kültéri medence
•1 beltéri medence gyermek résszel
•3 csúszda
•animációs programok
•fitnesz terem
•aerobik
•vízilabda
•strandröplabda
•asztalitenisz
•darts
•teniszpálya

•teniszpálya megvilágítása €
•quashpálya és felszerelés
•biliárd
•vízi sporteszközök a strandon €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•élményzuhany
•török fürdőben a peeleing (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €
•fodrász €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•játszótér
•gyermekanimáció

Gyermekkedvezmény: 12.99 €

1 hét • Ultra All Inclusive

267.171 Ft-tól/főKözvetlen
tengerparti

Kedvező ár
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CLUB HOTEL SERA 

A 40.000 m2-en elterülő szálloda közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton fekszik, melyhez egy stég is 
tartozik. Hatalmas területén több medencének, ezen belül egy tengervizes medencének ad helyet. A szállodát inkább 
azon vendégeinknek ajánljuk, akik nem csak a tengerparton pihennének, hanem megismerkednénk Antalya város 
szépségeivel is. A szállodához tartozó part egy része homokos – aprókavicsos, a másik része sziklalemezes, ahonnan 
létrán lehet bejutni a vízbe. Kertje nagyon szép gondozott.

TÖRÖKORSZÁG | BELEK

Elhelyezkedés
•9 kilométerre az antalyai repülőtértől
•12 kilométerre Antalya központjától

Tengerpart
•homokos-aprókavicsos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe

Szoba felszereltsége
•erkély, központi légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
•reggel 7 és hajnali 2 óra között vehető igénybe
•reggeli, ebéd, vacsora
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény, 
fagylalt
•helyi alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes

•minibár üdítőitalokat, ásványvizet tartalmaz, 
naponta töltik, fogyasztásuk ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a lobbyban
•mosoda és ruhatisztítás €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•medence 3 csúszdával
•1 tengervizes kültéri medence
•1 beltéri medence
•nappali és esti animációs programok
•fitnesz terem
•aerobik
•darts, boccia
•kosárlabda
•teniszpálya
•teniszpálya megvilágítása € € €

•játékterem €
•élő zene, esti műsor
•diszkó
•vízi sporteszközök a parton €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•játszótér
•gyermekmegőrzés €

Gyermekkedvezmény: 10.99/12.99

1 hét • All Inclusive

222.895 Ft-tól/főFirst Minute Kedvező ár
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ASTERIA KREMLIN PALACE 

A szálloda anyacégünk, az Anex Tour saját tulajdona, mely 2018 szeptemberében lett az Asteria szállodalánc tagja. A 
moszkvai Kremlin Palotára hasonló kinézete nem csak kívülről, hanem belülről is elkápráztatja a vendégeit, Hatalmas, 
rendszeresen gondozott, gyönyörű kertjén keresztül kellemes sétákat tehetünk egészen a tengerpartig.

TÖRÖKORSZÁG | BELEK

Elhelyezkedés
•16 kilométerre az antalyai repülőtértől
•17 kilométerre Antalya központjától

Tengerpart
•homokos-aprókavicsos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, LCD TV
•fürdőszoba, hajszárító
•papucs
•minibár, széf

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•korai reggeli, reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai 
snack
•napközben snack, gözleme, börek, pide, tea, 
kávé, sütemény, fagylalt

•a helyi és bizonyos alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes
•a'la carte éttermekben a fogyasztás egy 
alkalommal ingyenes
•minibár üdítőitalokat, ásványvizet, gyümölcslevet 
és sört tartalmaz, naponta töltik, fogyasztásuk 
ingyenes 

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•tengerparti pavilonok €
•mosoda €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•medence 3 csúszdával
•2 kültéri és 2 beltéri medence
•gyermekmedence 3 csúszdával
•nappali és esti animációs programok
•esti műsor és élőzene

•fitnesz terem
•aerobik
•strandröplabda
•játékterem €
•teniszpálya
•teniszpálya megvilágítása €

Wellness
•szauna
•török fürdő (hamam)
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•junior klub (13-16 éves)
•gyermek animációs programok
•játszótér
•gyermekfelügyelet €

Gyermekkedvezmény: 12.99

1 hét • Ultra All Inclusive

242.027 Ft-tól/főUltra All
Inclusive

Kedvező ár CsaládbarátKözvetlen
tengerparti

Mi tippünk
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ROYAL SEGINUS HOTEL 

A Royal szállodalánc tagja, a vendégek körében kiemelkedően kedvelt szálloda. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt 
magas minőséget biztosít. Csúszdaparkja és vidámparkja biztosítja a felhőtlen szórakozást, kipróbálhatjuk magunkat 
a táncórák egyikén, ellazulhatunk jógázás közben, átadhatjuk magunkat a speciális spa és wellness szolgáltatások 
egyikének. Ha mindez nem lenne elég, önfeledt szórakozási lehetőséget nyújt a szállodában található diszkó. A magas 
színvonalú szolgáltatások, élmény kutatóinak ajánljuk a szállodát.

TÖRÖKORSZÁG | BELEK

Elhelyezkedés
•15 kilométerre az antalyai repülőtértől
•17 kilométerre Antalya központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•250 méter
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
• strandtörülköző van, letét ellenében

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés
•wifi internetkapcsolat

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai snack
•napközben snack, gözleme, gyorsételek, 
desszertek, tea, kávé, sütemény
•helyi és bizonyos import alkoholmentes és 

1 hét • Ultra All Inclusive

265.472 Ft-tól/fő

alkoholos italok fogyasztása ingyenes
•a’la carte éttermekben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges, előzetes foglalás szükséges
•minibár ásványvizet, üditőitalokat, sört tartalmaz, 
naponta töltik, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat
•széf a szobában
•tengerparti pavilonok €
•mosoda €
•üzletek € €

Sport és szórakozás
•4 kültéri medence
•1 gyermek medence
•2 beltéri medence: felnőtt, gyermek
•aquapark: 8 csúszdával
•animációs programok
•fitnesz terem
•aerobik, tánctanfolyam
•strandröplabda

•asztalitenisz
•darts, boccia
•játékterem, biliárd € €
•teniszpálya
•teniszpálya megvilágítása €
•diszkó
•vízi sporteszközök a strandon €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna, gőzfürdő, jakuzzi
•török fürdőben a peeleing (bőrradírozás) €
•fodrász €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•játszótér, játszószoba
•vidámpark
•gyermekmegőrzés, babkocsi € €

Gyermekkedvezmény: 9.99/11.99

Ultra All
Inclusive

Mi tippünk CsúszdaparkFirst Minute Családbarát
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ROYAL HOLIDAY PALACE 

A 2011-ben nyílt szálloda a Stone csoport tagja, minőségi szolgáltatásokkal. Exkluzív 5 csillagos kategóriának 
megfelelő, igényes szálloda, szép kerttel, aquaparkkal felnőttek és gyerekek számára. A napközbeni és az esti 
animációs- és sportprogramokról a szálloda animátor csapata gondoskodik. Esténként élő zene és profi előadóművészek 
szórakoztatják a vendégeket. Az ízek szerelmesinek lehetősége nyílik megkóstolni mind a török, mind a nemzetközi 
konyha specialitásait a főétteremben és az a’la carte éttermekben. 

TÖRÖKORSZÁG | BELEK

Elhelyezkedés
•15 kilométerre az antalyai repülőtértől
•17 kilométerre Antalya központjától

Tengerpart
•homokos-aprókavicsos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe
•strandtörölköző letét ellenében, egy napon belüli 
cseréje térítés ellenében lehetséges

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszáríró
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora
•napközben snack, pizza, gözleme, tea, kávé, 
sütemény, fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok, 

1 hét • Ultra All Inclusive

262.472 Ft-tól/fő

bizonyos import alkoholos italok fogyasztása 
ingyenes
•a’la carte éttermekben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges
•minibár érkezéskor üdítőitalokat, ásványvizet, sört 
tartalmaz, naponta töltik, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•tengerparti pavilonok  €
•mosoda €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•nappali és esti animációs programok
•2 kültéri medence
•aquapark 5 csúszdával
•teniszpálya megvilágítása €
•játékterem (biliárd, bowling) €

•vízi sporteszközök a parton €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €
•fodrász €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•babakocsi, gyermekmegőrzés €

Gyermekkedvezmény: 11.99

CsúszdaparkUltra All
Inclusive

CsaládbarátKözvetlen
tengerparti

First Minute
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ROYAL WINGS HOTEL 

A 2018-ban felújított szálloda a Stone szállodalánc tagja. Exkluzív és igényes 5 csillagos kategóriának felel meg. 
Gyönyörű, pálmafákkal és datolyafákkal parkosított kertjén keresztül és a medencék felett húzódó sétányon át közelíthető 
meg a strand. Az önfeledt napközbeni szórakozásról a szálloda aquaparkja és animátor csapata gondoskodik.  A 
hotel családosoknak kitűnő választás lehet.

TÖRÖKORSZÁG | BELEK

Elhelyezkedés
•15 kilométerre az antalyai repülőtértől
•17 kilométerre Antalya központjától

Tengerpart
•homokos-aprókavicsos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora
éjjeli snack
•napközben snack, pizza, gözleme, tea, kávé, 
sütemény, fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes

1 hét • Ultra All Inclusive

262.472 Ft-tól/fő

•a’la carte éttermekben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges
•minibár érkezéskor üdítőitalokat, sört és 
ásványvizet tartalmaz, naponta töltik, fogyasztása 
ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a közösségi terekben és a 
szobákban
•mosoda €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•aquapark 7 csúszdával
•nappali és esti animációs programok
•6 kültéri és 2 beltéri medence
•fitnesz terem
•aerobik
•íjászat
•asztalitenisz

•darts, boccia
•vízi sporteszközök a parton €
•élő zene és esti műsor

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €
•fodrász

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•játszószoba
•játszótér
•mini diszkó
•gyermekmegőrzés €

Gyermekkedvezmény: 9.99/11.99

Ultra All
Inclusive

Közvetlen
tengerparti

CsaládbarátMi tippünk VIPFirst Minute
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DELPHIN BE GRAND RESORT 

A Delphin szállodalánc tagja, minőségi 5 csillagos szálloda, rövid transzferidővel elérhető. Antalya Kundu régió 
legnagyobb területű szállodája. A régió egyik legnagyobb víziparkjával rendelkezik, összesen 16 csúszdával 
várja a kalandokra vágyókat. Minden korosztály garantáltan megtalálja a számára megfelelő szórakozást, míg a 
gyermekekkel az animátor csapat foglalkozik, addig a felnőttek kipihenhetik magukat a szálloda spa és wellness 
részlegén. Gyermekes családok részére kitűnő választás.

TÖRÖKORSZÁG | BELEK

Elhelyezkedés
•10 kilométerre az antalyai repülőtértől
•15 kilométerre Antalya központjától

Tengerpart
•homokos-aprókavicsos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszáríró
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés, vízforraló

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora
•napközben snack, tea, kávé, sütemény
•a helyi és bizonyos alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes
•a’la carte éttermekben a fogyasztás egy 
alkalommal ingyenes

1 hét • Ultra All Inclusive

324.868 Ft-tól/fő

•minibár érkezéskor üdítőitalokat, sört, bort, 
gyümölcslevet tartalmaz, naponta töltik, a 
fogyasztás ingyenes

Szolgáltatások
•éjféltől reggel 6-ig ingyenes szobaszerviz €
•wifi internetkapcsolat a lobbyban és a szobákban
•mosoda € €
•üzletek € €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•aquapark 16 csúszdával
•8 kültéri és 2 beltéri medence
•nappali és esti animációs programok
•fitnesz terem
•teniszpálya
•vidámpark
•esti műsor és diszkó
•vízi sporteszközök a parton € €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•jakuzzi
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) € €
•masszázs és szépségkezelések € €
•kleopátra tejfürdő € €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•játszótér
•dinoszaurusz park
•gyermek mozi
•mini diszkó
•babakocsi (letét ellenében)
Gyermekkedvezmény: 6.99/14.99

CsaládbarátCsúszdapark VIPUltra All
Inclusive

Közvetlen
tengerparti
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VONRESORT GOLDEN COAST 

A Vonresort Golden Coast környezetbarát szálloda, melyet Zöld csillaggal is díjaztak. Közvetlenül testvérszállodája, a 
Vonresort Golden Beach mellett fekszik. A hotel sok visszatérő vendéggel büszkélkedhet. Aquaparkja, szolgáltatásai, 
nappali és esti animációs programjai senkit nem hagynak unatkozni. Megfelelő választás lehet gyermekes családoknak.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•55 kilométerre az antalyai repülőtértől
•12 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai 
snack
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény, 
gofri, fagylalt
•a helyi és bizonyos alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes 

1 hét • All Inclusive

229.746 Ft-tól/fő

•a’la carte éttermekben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges
•minibár

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a lobbyban és a szobákban
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•aquapark 13 csúszdával
•2 kültéri és 2 beltéri medence
•nappali és esti animációs programok
•asztalitenisz
•fitnesz terem
•strandröplabda, kosárlabda
•bicikli kölcsönzés € €
•játékterem (biliárd, bowling) € €
•vízi sporteszközök a parton €

•élőzene, esti show
•diszkó

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•jakuzzi €
•masszázs és szépségkezelések €
•fodrász €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•játszószoba
•gyermekbüfé

Gyermekkedvezmény: 12.99

Kedvező árKözvetlen
tengerparti

Ultra All
Inclusive

Mi tippünk CsúszdaparkFirst Minute
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VONRESORT GOLDEN BEACH 

A Vonresort szállodalánc tagja. A Vonresort Golden Beach lenyűgöző kerttel, egy csodás, nyugodt környezetben 
nyújt felhőtlen pihenést a vendégeknek. A szálloda szolgáltatásai a gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt színes 
élményeket nyújtanak. Saját mólóval rendelkezik a szálloda, amely az antalyai hotelek közül a legnagyobb.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•55 kilométerre az antalyai repülőtértől
•12 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•hűtőszekrény, széf

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai 
snack
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény, 
gofri, fagylalt
•a helyi és bizonyos import alkoholmentes és 
alkoholos italok fogyasztása ingyenes 1 hét • All Inclusive

208.517 Ft-tól/fő

•a’la carte éttermekben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges
•minibár ásványvizet tartalmaz, fogyasztása 
ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a lobbyban és a szobákban
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•aquapark 13 csúszdával
•2 kültéri medence
•nappali és esti animációs programok
•fitnesz terem
•labdajátékok (strandröplabda, kosárlabda)
•asztalitenisz
•játékterem (biliárd, bowling) € €
•diszkó
•kerékpár kölcsönzés € €
•vízi sporteszközök a parton € €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•jakuzzi €
•masszázs és szépségkezelések €
•fodrász €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•játszótér
•mini diszkó
•gyermekbüfé

Gyermekkedvezmény: 12.99

Ultra All
Inclusive

Kedvező ár CsúszdaparkKözvetlen
tengerparti

Mi tippünkFirst Minute
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PALM WORLD RESORT&SPA 

A saját tengerparttal rendelkező, ám nem közvetlen tengerparti standard 5 csillagos szálloda a sidei régió legszebb
partszakászán, Colakliban található. Tengerpartja finom homokos, lassan mélyülő. Az itt járt vendégek a személyzet
mosolygosságáról, a tágas szobákról és az ételek ízletességéről számoltak be. A tisztaság kiemelten fontos a szálloda
működésében. A tengerparton üzemelő bárban is elegendő a választék ebédünk elfogyasztásához. A szálloda
elhelyezkedése nagyon jó, esténként akár a szállodával szemben lehetőségünk van vásárolni.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•57 kilométerre az antalyai repülőtértől
•7 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•400 méter, ingyenes buszjárat közlekedik a 
tengerpartra
•napernyők, napozóágyak a medencénél és a 
strandon is ingyenesen vehetők igénybe
•tengerparti matrac €
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás – All Inclusive
•07:00-23:30 óra között elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjféli leves
•napközben snack, tea, kávé, sütemény
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes

1 hét • All Inclusive

183.629 Ft-tól/fő

•a’la carte éttermekben egy alkalommal a 
fogyasztás ingyenes
•minibár érkezéskor ásványvizet tartalmaz, naponta 
töltik, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a lobbyban
•a lobbyban €
•széf  €
•mosoda €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•1 kültéri és 1 beltéri medence
•2 csúszda
•fitnesz terem
•nappali és esti animációs programok
•strandröplabda
•asztalitenisz
•diszkó
•esti műsor

•vízi sporteszközök a parton €

€Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €
•fodrász €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•babaágy lekérésre
•etetőszék az étteremben

Gyermekkedvezmény: 6.99 / 12.99

First Minute Kedvező ár Családbarát
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CLUB TURAN PRINCE WORLD 

A szálloda kb. 75 kilométerre található az antalyai repülőtértől és kb. 15 kilométerre Side központjától. Az első 
osztályú üdülőfalú kategóriába sorolható szálloda közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton fekszik és 
hatalmas területén minőségi bungaló épületek, medencék, aquapark található. Utasaink kedvelt szállodáinak egyike. 
Tökéletes választás családok számára. A szálloda Select Villa épületei és szolgáltatásai minden igényt kielégítenek.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•75 kilométerre antalyai repülőtértől
•12 kilométerre Manavgat központjáról

Tengerpart
•homokos-aprókavicsos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
igénybe vehetők
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, központi légkondicionáló, LCD TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás – All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai büfé
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény, 
fagylalt
•helyi alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes

1 hét • All Inclusive

220.333 Ft-tól/fő

•a’la carte éttermekben egy alkalommal a 
fogyasztás ingyenes
•minibár üdítőitalokat, ásványvizet tartalmaz, 
naponta töltik, fogyasztásuk ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•tengerparti pavilonok  €
•mosoda és ruhatisztítás €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•aquapark 7 felnőtt és 7 gyermek csúszdával
•4 kültéri és 2 beltéri medence
•nappali és esti animációs programok
•fitnesz terem
•aerobik
•labdajátékok (röplabda, kosár, foci, tenisz)
•vidámpark

•mini golf
•játékterem €
•mini állatkert
•diszkó
•vízi sporteszközök a strandon €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna, gőfürdő
•jakuzzi €
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•mini klub (4-11 éves)
•játszószoba
•játszótér
•babakocsi bérlés €

Gyermekkedvezmény: 11.99

CsaládbarátCsúszdapark Új szálloda
kínálatunkban

Ultra All
Inclusive

Közvetlen
tengerparti

Mi tippünk
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SULTAN OF SIDE 

A 2008-ban nyílt szálloda Evrenseki településen található, a sidei régió legszebb partszakaszától 250 méterre. A 
szállodából dolumussal könnyen eljuthatunk akár Side, akár Manavgat központjába, mivel a szálloda közvetlen 
közelében van a helyi kisbusz végállomása. Érdemes megnézni az ókori Side romjait, az amfiteátrumot és a kikötőt, 
valamint végigsétálni a hangulatos macskaköves utcákon a bazárok között. Aki nem szeretne buszra szállni, annak sem 
kell aggódni, hiszen a hotel körül is számtalan bevásárlási lehetőség van.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•56 kilométerre az antalyai repülőtértől
•7 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•250 méter
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
•7-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény, 
gofri, fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes

1 hét • All Inclusive

188.592 Ft-tól/fő

•a’la carte éttermekben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges
•minibár érkezéskor ásványvizet tartalmaz, 
fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•széf €
•wifi internetkapcsolat a lobbyban
•mosoda  €
•üzletek  €
•orvosi ügyelet  €

Sport és szórakozás
•1 kültéri medence
•aquapark 4 csúszdával
•nappali és esti animációs programok
•élő zene
•fitnesz terem
•darts, boccia
•strandröplabda
•aerobik, vízi torna

•diszkó
•vízi sporteszközök a parton  €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás)  €
•masszázs és szépségkezelések  €
•fodrász  €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•játszószoba
•játszótér

Gyermekkedvezmény: 11.99

First Minute Kedvező ár Családbarát
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SULTAN OF DREAMS 

A 2013-ban nyílt szálloda a város zajától távolabb helyezkedik el, így ideális választás lehet családoknak, illetve 
azoknak akik nyugodt kikapcsolódásra vágynak. Területe egy medence és egy 6 csúszdás aquaparknak ad helyet. 
A napközbeni és az esti animációs- és sportprogramokról a szálloda animátor csapata gondoskodik. Esténként show 
műsorokkal és tematikus estekkel szórakoztatják a vendégeket. A kicsiket a szálloda mini klubja és animátor csapata 
programokkal várja. A nászutasokat meglepetések várják. 

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•80 kilométerre az antalyai repülőtértől
•15 kilométerre Manavgat központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai 
snack
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény, 
gofri, fagylalt
•a helyi és bizonyos alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes 1 hét • All Inclusive

192.160 Ft-tól/fő

•a’la carte éttermekben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges
•minibár érkezéskor ásványvizet tartalmaz, 
fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•széf  €
•wifi internetkapcsolat a lobbyban
•mosoda  €
•üzletek  €
•orvosi ügyelet  €

Sport és szórakozás
•aquapark 6 csúszdával
•nappali és esti animációs programok
•élő zene
•1 kültéri medence
•fitnesz terem
•darts, boccia
•strandröplabda
•aerobik, vízi torna

•esti műsor, diszkó
•vízi sporteszközök a parton  €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás)  €
•masszázs és szépségkezelések  €
•fodrász  €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•játszószoba
•játszótér

Gyermekkedvezmény: 11.99

CsúszdaparkKedvező ár CsaládbarátKözvetlen
tengerparti

First Minute
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SUENO HOTELS BEACH SIDE 

A Sueno szállodalánc tagja, mindössze kb. 1 km-re Side óvárosától, ahová akár egy kellemes sétával is eljuthatunk. A 
szálloda főépületből és medencekapcsolatos villákból áll. Gyermekes családoknak ideális, hiszen 11 csúszdás aquaparkja, 
zsetonos vidámparkja és ún. Lolitown kisvárosa van. Tengerpartja homokos és lassan mélyülő. 

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•60 kilométerre az antalyai repülőtértől
•1 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés a családi szobákban

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, késői 
vacsora és éjjeli snack
•napközben snack, gözleme, szendvics, kumpír, 
tészták, hamburger, tea, kávé, sütemény, fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok, 
bizonyos import alkoholos ital fogyasztása ingyenes

1 hét • Ultra All Inclusive

206.999 Ft-tól/fő

•a’la carte éttermekben a fogyasztás egy 
alkalommal ingyenes
•minibár érkezéskor üdítőitalokat, ásványvizet és 
sört tartalmaz, naponta töltik, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz  €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•mosoda  €
•üzletek €
•orvosi ügyelet  € €

Sport és szórakozás
•aquapark 11 csúszdával
•8 kültéri és 2 beltéri medence
•fitnesz terem
•labdajátékok (strandröplabda és kosárlabda)
•asztalitenisz
•darts, boccia
•játékterem  €
•teniszpálya megvilágítása, 

teniszórák és teniszütő €
 €•vízi sporteszközök a parton  € €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•jakuzzi  € €
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás)  € €
•masszázs és szépségkezelések  € €
•fodrász € €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•tini klub (13-16 éveseknek)
•játszótér
•mini mozi

Gyermekkedvezmény: 9.99

Ultra All
Inclusive

Közvetlen
tengerparti

CsúszdaparkMi tippünk Családbarát
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ROYAL ALHAMBRA PALACE 

A szálloda a Stone szállodalánc tagja, A 2012-ben nyílt, arab stílusban épült szálloda napjainkig semmit nem vesztett 
pompájából, ugyan azt a minőséget nyújtja, amelyet nyitáskor. A minőségi 5 csillagos szálloda családok kedvencévé 
vált az évek alatt.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•56 kilométerre az antalyai repülőtértől
•9 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van, letét ellenében

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, késői 
vacsora
•napközben snack, pizza, gözleme, szendvics, tea, 
kávé, sütemény, fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok, 

1 hét • Ultra All Inclusive

245.041 Ft-tól/fő

bizonyos import alkoholos italok fogyasztása 
ingyenes
•a’la carte éttermekben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges
•minibár érkezéskor üdítőitalokat, sört és 
ásványvizet tartalmaz, naponta töltik, fogyasztása 
ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz  €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•párnamenü  €
•mosoda  €
•üzletek  €
•orvosi ügyelet  €

Sport és szórakozás
•Aquapark 8 csúszdával
•4 kültéri és 1 beltéri medence
•fitnesz terem
•aerobik
•röplabda

•asztalitenisz
•darts, boccia
•bowling, biliárd  €
•vízi sporteszközök a parton €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•jakuzzi
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás)  €
•masszázs és szépségkezelések  €
•fodrász €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•játszószoba, játszótér
•mini diszkó
•gyermekmegőrzés  €

Gyermekkedvezmény: 9.99/11.99

WellnessUltra All
Inclusive

CsaládbarátKözvetlen
tengerparti

Mi tippünkFirst Minute
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ROYAL TAJ MAHAL HOTEL 

A szálloda, nevéhez hűen, minőségi 5 csillagos kategóriát és színvonalat képvisel. A hotel indiai stílusban épült és 
közel 40.000 m²-en fekszik. A szálloda vendégei használhatják a szomszédos Royal Dragon Hotel 11 csúszdával 
rendelkező aquaparkját.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•48 kilométerre az antalyai repülőtértől
•5 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van, letét ellenében

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora
éjjeli snack
•napközben snack, pizza, gözleme, tea, kávé, 
sütemény, fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok, 

1 hét • Ultra All Inclusive

245.041 Ft-tól/fő

bizonyos import alkoholos italok fogyasztása 
ingyenes
•a’la carte éttermekben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges
•minibár érkezéskor üdítőitalokat, sört és 
ásványvizet tartalmaz, naponta töltik, fogyasztása 
ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz  €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•mosoda  €
•üzletek  €
•orvosi ügyelet  €

Sport és szórakozás
•7 kültéri és 2 beltéri medence
•aquapark 11 csúszdával
•nappali és esti animációs programok
•esti műsor és élő zene

•fitnesz terem
•aerobik
•labdajátékok (röplabda)
•asztalitenisz
•biliárd  €
•vízi sporteszközök a parton  €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás)  €
•masszázs és szépségkezelések  €
•fodrász  €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•gyermekmegőrzés  €

Gyermekkedvezmény: 9.99/11.99

Ultra All
Inclusive

Közvetlen
tengerparti

CsúszdaparkMi tippünk CsaládbarátFirst Minute
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ROYAL DRAGON HOTEL 

Kívülről is látványos, kínai stílusban épült szálloda családosok kedvence. Nevéhez hűen minőségi 5 csillagos kategóriát 
nyújt. A szálloda 11 csúszdás aquaparkkal rendelkezik. Napközben különböző animációs- és sportprogramokkal, 
esténként pedig látványos show-kkal várják a vendéket.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•48 kilométerre az antalyai repülőtértől
•5 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van, letét ellenében

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora
éjjeli snack
•napközben snack, pizza, gözleme, tea, kávé, 
sütemény, fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok, 

1 hét • Ultra All Inclusive

245.041 Ft-tól/fő

bizonyos import alkoholos ital fogyasztása ingyenes
•a’la carte éttermekben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges
•minibár érkezéskor üdítőitalokat, sört és 
ásványvizet tartalmaz, naponta töltik, fogyasztása 
ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz  €
•wifi internetkapcsolat a lobbyban, a közössi 
terekben és a szobákban
•mosoda  €
•üzletek  €
•orvosi ügyelet  €

Sport és szórakozás
• 6 kültéri medence és 2 beltéri medence
•aquapark 11 csúszdával
•nappali és esti animációs programok
•esti műsor és élő zene

•fitnesz terem
•aerobik
•labdajátékok (röplabda)
•asztalitenisz
•bowling, biliárd  €
•vízi sporteszközök a parton  €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás)  €
•masszázs és szépségkezelések  €
•fodrász  €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•gyermekmegőrzés  €

Gyermekkedvezmény: 9.99/11.99

CsúszdaparkWellness CsaládbarátUltra All
Inclusive

Közvetlen
tengerparti

Mi tippünk
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NARCIA RESORT HOTEL 

A közelmúltban épült szálloda egy domboldalon helyezkedik el. Nem közvetlen tengerparti, a hotel és a saját strandja 
között shuttle járat közlekedik. A szálloda közelében, a főút mentén számtalan vásárlási lehetőség várja az utasokat. 
Dolmussal Side óvárosa is pár perc alatt megközelíthető.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•55 kilométerre az antalyai repülőtértől
•5 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•350 méter, ingyenes buszjárat szállítja a 
vendégeket
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai 
snack, hajnali reggeli
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény, 
fagylalt

1 hét • Ultra All Inclusive

176.601 Ft-tól/fő

•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok, 
bizonyos import alkoholos ital fogyasztása ingyenes
•a’la carte éttermekben a fogyasztás egy 
alkalommal ingyenes
•minibár érkezéskor üdítőitalokat és ásványvizet 
tartalmaz, ásványvízzel naponta töltik, fogyasztása 
ingyenes

Szolgáltatások
•széf   €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•üzletek  €
•mosoda  €
•orvosi ügyelet  €

Sport és szórakozás
•aquapark 7 csúszdával
•4 kültéri és 1 beltéri medence
•animációs programok
•fitnesz terem
•könyvtár

•asztalitenisz
•darts
•backgammon 
•játékterem (biliárd, bowling)  €
•vízi sporteszközök a parton  €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna, gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás)  €
•masszázs és szépségkezelések  €
•fodrász  €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•játszótér
•gyermek medence és csúszdák

Gyermekkedvezmény: 12.99

CsúszdaparkUltra All
Inclusive

CsaládbarátKedvező árMi tippünk
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CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA 

A Crystal szállodalánc egyik legkedveltebb tagja. Lassan mélyülő, fi nom homokos partjának, az épület letisztult 
eleganciájának és impozáns belső tereinek köszönhetően nagy népszerűségnek örvend. Hatalmas területtel, szép 
kerttel rendelkezik. Oldalról tengerre vagy tengerre néző szobáiból gyönyörű a kilátás. 

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•55 kilométerre az antalyai repülőtértől
•13 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai 
snack, hajnali reggeli
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény, 
fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok, 
bizonyos import alkoholos italok fogyasztása 

1 hét • Ultra All Inclusive

244.868 Ft-tól/fő

ingyenes
•a’la carte éttermekben a fogyasztás egy 
alkalommal ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz  €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•üzletek  €
•mosoda  €
•orvosi ügyelet  €

Sport és szórakozás
•aquapark 5 csúszdával
•3 kültéri és 1 beltéri medence
•animációs programok
•diszkó
•fitnesz terem
•darts, boccia
•labdajátékok (kosárlabpda, röplabda)
•teniszpálya
•teniszpálya megvilágítása és teniszütő  €

•játékterem (biliárd, bowling)  €
•vízi sporteszközök a parton  €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás)  €
•masszázs és szépségkezelések  €
•fodrász  €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•játszószoba
•játszótér

Gyermekkedvezmény: 11.99

CsúszdaparkUltra All
Inclusive

CsaládbarátKözvetlen
tengerparti

Mi tippünk
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CRYSTAL SUNRISE QUEEN LUXURY RESORT & SPA 

A Crystal Sunrise Queen a Crystal szállodalánc egyik legrégebben, 1997-ben épült tagja. Ezáltal a sidei szállodasor 
első hoteleinek egyike. A szálloda szolgáltatásai megfelelnek az 5 csillagos kategóriának, azonban épülete és szobái 
az évek során vesztettek az értékükből. A szálloda nem közvetlen tengerparti, a saját strandra egy kis traktorral viszik 
le a vendégeket.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•65 kilométerre az antalyai repülőtértől
•4 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, késői 
vacsora
•napközben snack, pizza, gözleme, szendvics, tea, 
kávé, sütemény, fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok, 

1 hét • Ultra All Inclusive

253.753 Ft-tól/fő

bizonyos import alkoholos italok fogyasztása 
ingyenes
•a’la carte éttermekben a fogyasztás egy 
alkalommal ingyenes
•minibár érkezéskor üdítőitalokat és ásványvizet 
tartalmaz, naponta töltik, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz  €
•wifi internetkapcsolat a meghatározott helyeken
•mosoda €
•üzletek  €
•orvosi ügyelet  €

Sport és szórakozás
•6 kültéri és 1 beltéri medence
•aerobik
•labdajátékok (röplabda, kosárlabda)
•asztalitenisz
•darts, boccia
•mozi

•vízi sporteszközök a parton  €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás)  €
•masszázs és szépségkezelések  €
•fodrász €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek medence
•játszószoba
•játszótér

Gyermekkedvezmény: 6.99/11.99

CsúszdaparkUltra All
Inclusive

CsaládbarátKedvező árMi tippünk
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CRYSTAL SUNSET LUXURY RESORT & SPA 

A Crystal Sunset Luxury Resort a Crystal Sunrise Queen közvetlen szomszédságában található. A közelmúltban épült 
szálloda családbarát szolgáltatásai és 11 csúszdás aquaparkja miatt kedvelt a gyermekes családok körében. A hotel 
nem csak szolgáltatásaival emelkedik ki a szállodák közül, hanem mert kék, fehér és zöld szálloda minősítéssel is 
rendelkezik.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•60 kilométerre az antalyai repülőtértől
•4 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos, néhol sziklalemezes
•250 méter
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, késői 
vacsora
•napközben snack, pizza, gözleme, szendvics, tea, 
kávé, sütemény, fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok, 

1 hét • Ultra All Inclusive

253.753 Ft-tól/fő

bizonyos import alkoholos italok fogyasztása 
ingyenes
•a’la carte éttermekben a fogyasztás egyszer 
ingyenes
•minibár érkezéskor üdítőitalokat és ásványvizet 
tartalmaz, naponta töltik, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•mosoda €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•aquapark 11 csúszdával
•3 kültéri és 2 beltéri medence
•fitnesz terem
•aerobik
•labdajátékok (röplabda)
•asztalitenisz

•darts, boccia
•játékterem (biliárd, bowling) €
•teniszpálya megvilágítása, teniszórák és 
teniszütő €
•vízi sporteszközök a parton €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás)  €
•masszázs és szépségkezelések €
•fodrász €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•tini klub (13-17 éves)
•játszótér
•gyermek mozi

Gyermekkedvezmény: 11.99

CsúszdaparkUltra All
Inclusive

CsaládbarátKedvező árFirst minute
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SIDE ALEGRIA HOTEL & SPA (18+) +
A Side Alegria Hotel a 2019-es szezontól felnőtt szállodaként üzemel. Csak pár perc sétányira található a homokos, 
lassan mélyülő tengerparttól. A szálloda közelében számtalan bevásárlási lehetőség van. Dolmussal Side óvárosa 
könnyen elérhető.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•55 kilométerre az antalyai repülőtértől
•4 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•200 méter
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
• strandtörölköző van, térítés ellenében

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

1 hét • All Inclusive

182.741 Ft-tól/fő

Ellátás – All Inclusive
• 0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai 
snack
•napközben snack, pizza, pide, szendvicsek, gofri, 
palacsinta, tea, kávé, sütemény, fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes, az import alkoholos italok 
fogyasztása térítés ellenében
•a’la carte éttermekben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges
•minibár érkezéskor ásványvizet tartalmaz, 
fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a lobbyban
•mosoda €
•orvosi ügyelet €
•üzletek €

Sport és szórakozás
•2 kültéri medence
•nappali és esti animációs programok
•fitnesz terem
•teniszpálya €
•játékterem (biliárd, bowling) €
•vízi sporteszközök a parton (banán, jetski, 
parasailing stb) €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•pezsgőfürdő €
•szauna €
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás)  €
•masszázs és szépségkezelések € €

Kedvező árFirst Minute Felnőttszálloda
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CLUB NENA HV1

A Club Nena egy, a vendégek körében igen kedvelt klub szálloda, mely 
igényes show műsoraival, kellemes környezetével teszi felejthetetlenné a 
nyaralást.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

MELAS HOLIDAY 
VILLAGE

Elhelyezkedés
•80 kilométerre az antalyai repülőtértől
•15 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak, 
strandtörölközők és matracok a 
medencénél és a tengerparton is 
ingyenesen vehetők igénybe

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora, éjféli leves
•napközben snack, tea, kávé, 
sütemény
•helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes
•import alkoholos italok, a frissen 
facsart gyümölcslevek térítés ellenében 
fogyaszthatók
•a’la carte éttermekben a fogyasztás 
térítés ellenében lehetséges
•minibár ásványvizet tartalmaz, 
naponta töltik, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a szálloda 
egész területén
•széf a szobában € €

•mosoda € €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•4 kültéri medence
•2 beltéri medence
•aquapark 9 csúszdával
•fitnesz terem
•asztalitenisz
•darts
•teniszpálya
•teniszpálya megvilágítása, felszerelés 
€ €
•boccia
•strandröplabda
•kosárlabda
•diszkó € €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna 
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) € €
•masszázs és szépségkezelések € €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermekmedence
•játszótér
•játszószoba
•mini diszkó
•babakocsi bérlés €

Gyermekkedvezmény: 8.99

A gyermekes családok egyik kedvencévé vált klub szálloda buja zöld 
környezettel, élménymedencével, barátságos személyzettel várja 
vendégeit.

Elhelyezkedés
•65 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•2 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak, és 
matracok a medencénél és a 
tengerparton is vehetők igénybe
•strandtörölköző érkezéskor 
ingyenes, cseréje térítés ellenében

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés, vízforraló

Ellátás – All Inclusive
•7-24 óra között elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora, éjféli leves
•napközben snack, tea, kávé, 
sütemény
•helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok, bizonyos import alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes
•import alkoholos italok, a frissen 
facsart gyümölcslevek térítés 
ellenében fogyaszthatók
•minibár üdítőitalokat, ásványvizet, 
sört tartalmaz, fogyasztásuk 
ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a szálloda 
egész területén
•mosoda € €
•orvosi ügyelet € €€

Sport és szórakozás
•2 kültéri medence
•medence 4 csúszdával
•fitnesz terem
•asztalitenisz
•darts
•strandröplabda
•teniszpálya, felszerelés 
•teniszpálya világítás € 
•kosárlabda
•biliard
•boccia

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna 
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) € €
•masszázs és szépségkezelések€ €€

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•junior klub (13-16 éves)
•animációs programok
•játszószoba
•játszótér
Gyermekkedvezmény: 12.99

1 hét • All Inclusive

210.734 Ft-tól/fő

1 hét • All Inclusive

236.420 Ft-tól/főKözvetlen
tengerparti

Mi tippünk Kedvező árFirst MinuteCsúszdaparkKözvetlen
tengerparti

CsaládbarátMi tippünk
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NOVUM GARDEN 

A saját tengerparttal rendelkező, ám nem közvetlen tengerparti 5 csillagos szálloda irodánk kiemelt szállodája. 
Vendégeink minden esetben pozítvan nyilatkoznak a szálloda szolgáltatásairól, a személyzet kedvességéről, az 
ételek ízletességéről. Kertje nagyon szép, gondozott. Tengerpartja fi nom homokos, lassan mélyülő. A szálloda több 
medencének, gyermekmedencének, és különböző sportolási lehetőségeknek ad helyet. A napközbeni és az esti 
animációs- és sportprogramokról a szálloda animátor csapata gondoskodik.  

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•55 kilométerre az antalyai repülőtértől
•11 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•200 méter
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés, vízforraló

Ellátás – All Inclusive
•reggel 7 és hajnali 1 óra között elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, késői 
vacsora
•napközben snack, tea, kávé, sütemény, fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes

1 hét • All Inclusive

208.248 Ft-tól/fő

•a’la carte éttermekben egy alkalommal a 
fogyasztás ingyenes
•minibár érkezéskor üdítőitalokat és ásványvizet 
tartalmaz, ásványvízzel naponta töltik, fogyasztása 
ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén, 
napi 1 óra ingyenes használattal
•széf € €
•mosoda € €
•üzletek €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•2 kültéri és 1 beltéri medence
•fitnesz terem
•nappali és esti animációs programok
•esti műsor és élő zene
•aerobik
•strandröplabda, vízilabda
•asztalitenisz

•darts
•diszkó
•biliárd € €
•vízi sporteszközök a parton € €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•gőzfürdő
•jakuzzi
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) € €
•masszázs és szépségkezelések € €
•fodrász € €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•játszószoba
•játszótér
•babaágy, gyermek menü

Gyermekkedvezmény: 13.99

Kedvező árMi tippünk Családbarát
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LUNA BLANCA RESORT & SPA HOTEL 

A 2014-ben nyílt szálloda vendégeink kedvelt szállodája, minőségi szolgáltatásokkal várja a pihenni vágyókat. A 
szálloda közelében bevásárlási lehetőségek garmada, de Side óvárosa is a helyi kisbusszal könnyen megközelíthető. 
Tengerpartja finom homokos és lassan mélyülő.  Szobái szép tágasak, az étteremben óriási választék, udvarias 
kiszolgálás. Az animációs team professzionális módon gondoskodik a vendégek szórakoztatásáról. A tengerpart 250 
méterre van a hoteltől ahová kisbusszal szállítják ki a vendégeket.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•58 kilométerre az antalyai repülőtértől
•6 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•250 méter, ingyenes shuttle busz a tengerpartra
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, LCD TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés, vízforraló

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjféli mini 
büfé, éjszakai leves
•napközben snack, gözleme, kumpir, gofri, tea, 
kávé, sütemény, fagylalt
•a a helyi és bizonyos alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes

1 hét • Ultra All Inclusive

252.214 Ft-tól/fő

•a’la carte éttermekben egy alkalommal a 
fogyasztás ingyenes
•minibár érkezéskor üditőitalokat, ásványvizet 
tartalmaz, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz € € €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•mosoda € € €
•üzletek € € €
•orvosi ügyelet € € €

Sport és szórakozás
•medence 3 csúszdával
•3 kültéri és 2 beltéri medence
•nappali és esti animációs programok
•esti műsor, élő zene
•fitnesz terem
•darts, boccia
•asztalitenisz
•strandröplabda

•aerobik, vízi torna
•biliárd
•játékterem € € €
•vízi sporteszközök a parton € €
 €
Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•jakuzzi
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €  €
•masszázs és szépségkezelések € €
•fodrász € €
 
Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•babakocsi, gyermekmegőrzés € € €

Gyermekkedvezmény: 11.99

Ultra All
Inclusive

Kedvező ár CsaládbarátMi tippünkFirst Minute
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ARCANUS SIDE RESORT 

Side után, a sorguni píneaerdők ölelésében található szálloda vendégeink kedvence. Nagyon kellemes szálloda, 
kiváló ellátással. Tökéletes kikapcsolódás végig napsütésben, sok fürdéssel a tengerben, és sok látnivalóval a közelben.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•75 kilométerre az antalyai repülőtértől
•4 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos-aprókavicsos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, központi légkondicionáló, LCD TV/SAT
•fürdőszoba, hajszárító
•papucs
•minibár, széf

Ellátás – Ulra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora és éjféli 
snack
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény 
és fagylalt
•helyi és bizonyos import alkoholmentes és 

1 hét • Ultra All Inclusive

221.138 Ft-tól/fő

alkoholos italok fogyasztása ingyenes
•a'la carte étteremben a fogyasztás egy 
alkalommal ingyenes
•minibár érkezéskor üdítőitalokat, ásványvizet és 
sört tartalmaz, naponta töltik, a fogyasztás ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz € €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•mosoda € €
•üzletek € €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•aquapark 7 csúszdával
•3 kültéri és 1 beltéri medence
•nappali és esti animációs programok
•esti műsor és élőzene
•aerobik
•fitnesz terem
•strandröplabda, kosárlabda
•darts, boccia

•biliárd
•teniszpálya
•teniszpálya megvilágítása, teniszütő € €
•bowling € €
•vízi sporteszközök a strandon (banán, jetski, 
parasailing) € €

Wellness
•török fürdő (hamam) 
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) € €
•szauna
•jakuzzi € €
•masszázs € €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•tini klub (12-16 éves)
•játszótér, játszószoba

Gyermekkedvezmény: 13.99

CsúszdaparkUltra All
Inclusive

CsaládbarátKözvetlen
tengerparti

Mi tippünk
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SIDE BREEZE HOTEL 

A Manavgathoz közeli szállodát a vendégek különösen szeretik. Kiemelendő a személyzet hozzáállása, az animátok 
törődése. Az étteremben minden nap új és új finomságok várják a vendégeket. A tengerpart könnyen megközelíthető, 
ahol  ugyanúgy részesülhetnek a szálloda szolgáltatásaiból, mintha a medence szélén süttetnék a hasunkat.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•55 kilométerre az antalyai repülőtértől
•8 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•260 méter
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző térítés ellenében

Szoba felszereltsége
• erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
•7-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjféli leves
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény, 
gofri, fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes
• import alkoholos italok, koktélok, frissen facsart 

1 hét • All Inclusive

174.812 Ft-tól/fő

gyümölcslevek térítés ellenében fogyaszthatók
•a'la carte éttermek egyikében a fogyasztás egy 
alkalommal ingyenes
•minibár érkezéskor ásványvizet, üdítőitalokat 
tartalmaz, ásványvízzel naponta töltik, fogyasztása 
ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz € €
•wifi internetkapcsolat a lobbyban 
•mosoda € €
•üzletek € €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•3 kültéri medence
•1 beltéri medence
•nappali és esti animációs programok
•élő zene
•fitnesz terem
•asztalitenisz

•darts
•vízi torna
•aerobik
•játékterem (biliárd, bowling) € €
•vízi sporteszközök a parton € €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) € €
•masszázs és szépségkezelések € €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•mini diszkó

Gyermekkedvezmény: 12.99

Kedvező árFirst Minute Családbarát



Orex Travel - további információk megtalálhatóak weboldalunkon www.orextravel.hu72

CALIDO MARIS HOTEL 

A 2 éve épült szálloda Alanya és Side régió határán található, a saját partjára egy alagúton keresztül lehet lejutni. 
A part aprókavicsos-kavicsos, tengeri cipő viselete ajánlott. Területén medencék, gyermekmedence, aquapark és 
különböző sportolási lehetőség van. A napközbeni és az esti animációs- és sportprogramokról a szálloda animátor 
csapata gondoskodik. Esténként show műsorokkal szórakoztatják a vendégeket. A főétteremben svédasztalos 
formában lehetőségük van megkóstolni a török és a nemzetközi konyha fogásait. A kicsiket a szálloda mini klubja 
színes programokkal várja.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•75 kilométerre az antalyai repülőtértől
•15 kilométerre Manavgat központjától

Tengerpart
•aprókavicsos-kavicsos, a vízpart sziklalemezes
•50 méter, egy aluljárón át közelíthető meg a 
strand
•napernyők, napozóágyak- és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
• strandtörölköző van, letét ellenében

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, LCD TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
•7-24 óra között elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjféli leves
•délután snack, gözleme, tea, kávé, sütemény, 
fagylalt
•helyi alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes

1 hét • All Inclusive

173.676 Ft-tól/fő

•a’la carte éttermekben a fogyasztás egy 
alkalommal ingyenes
•minibár ásványvizet tartalmaz, fogyasztása 
ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a lobbyban
•széf € €
•mosoda és ruhatisztítás € €
•üzletek € €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•aquapark 5 csúszdával
•1 kültéri és 1 beltéri medence
•nappali és esti animációs programok
•esti műsor
•fitnesz terem
•asztalitenisz
•aerobik
•diszkó
•biliárd € €

•játékterem € €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•jakuzzi € €
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) € €
•masszázs és szépségkezelések € €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•animációs programok

Gyermekkedvezmény: 14.99

CsúszdaparkKedvező ár CsaládbarátFirst Minute
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CESARS RESORT 
HOTEL SIDE 

A sidei régió első szállodáinak egyike, felújítása folyamatos. A szép lassan 
mélyülő homokos tengerparton fekszik, de a főépülettől 100 méter, a 
medence felőli épületektől 250 méter a part.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

SIDE ROYAL 
PARADISE 

Elhelyezkedés
•65 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•5 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•közvetlen tengerparti, az épületek 
elhelyezkedésétől függően 100-250 
méter
•napernyők, napozóágyak és 
matracok a medencénél és a 
tengerparton is ingyenesen vehetők 
igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, központi légkondicionáló, 
LCD TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – Ultra All Inclusive
•reggel 7 és hajnali 1 óra között 
elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, 
vacsora, éjféli vacsora
•napközben snack, palacsinta, tea, 
kávé, sütemény, fagylalt
•helyi alkoholmentes és alkoholos 
és bizonyos import alkoholos italok 
fogyasztása igyenes
•a’la carte éttermekben a 
fogyasztás ingyenes
•minibár ásványvizet tartalmaz, 
fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a lobbyban 
és a szobákban
•mosoda és ruhatisztítás € €
•üzletek € 
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•4 kültéri medence
•3 csúszda
•1 beltéri medence
•nappali és esti animációs 
programok
•aerobik
•darts
•strandröplabda
•teniszpálya és felszerelés
•teniszpálya megvilágítása € €
•játékterem, biliárd
•mozi
•diszkó
•vízi sporteszközök a strandon € €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) € €
•masszázs és szépségkezelések € €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•játszótér
•babakocsi bérlés €

Gyermekkedvezmény: 14.99

A szálloda a bazár közepén található számtalan bevásárlási lehetőséggel. 
Homokos, lassan mélyülő partjára alkalmanként kisbusz közlekedik, de 
akár gyalogosan is könnyen lesétálhatunk.

Elhelyezkedés
•65 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•4 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•350 méter
•napernyők, napozóágyak a 
medencénél és a tengerparton is 
ingyenesen vehetők igénybe
•strandtörölköző térítés ellenében €

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV/SAT
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár

Ellátás – All Inclusive
•7-24 óra között elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, 
vacsora, éjféli leves
•napközben snack, tea, kávé, 
sütemény
•helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása igyenes
•a’la carte éttermekben egy 
alkalommal a fogyasztás ingyenes
•minibár ásványvizet tartalmaz, 
fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a lobbyban 
•wifi internetkapcsolat a szobákban €
•széf € €
•mosoda és ruhatisztítás € €
•üzletek € €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•2 kültéri, 1 beltéri medence
•2 csúszda
•nappali és esti animációs 
programok
•asztalitenisz
•vízi sporteszközök a strandon € €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) € €
•masszázs és szépségkezelések€ €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•játszótér, játszószoba

Gyermekkedvezmény: 12.99

1 hét • Ultra All Inclusive

192.338 Ft-tól/fő

1 hét • All Inclusive

202.800 Ft-tól/főKedvező árFirst Minute CsaládbarátKedvező árKözvetlen
tengerparti

CsaládbarátMi tippünk
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SIDE PRENSES RESORT & SPA 

A kitűnő helyen elhelyezkedő szálloda magával ragad minden ott megszálló vendéget. Kezdve az animator csapat 
profizmusától, a tiszta, homokos tengerpartig. A szálloda mindenki előtt nyitva áll, mozgáskorlátozott vendégei 
számára, a medencénél  beemelő szerkezet segíti a vendégek felhőtlen pihenését. Azonban nem érdemes kihagyni 
Side óvárosát, a 2. században épült színházból remek kilátás nyílik a tengerre, megcsodálhatjuk az ókori római fürdő 
és város maradványait, esténként elvegyülhetünk a nyüzsgő forgatagban, válogathatunk éttermei közül. 

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•60 kilométerre az antalyai repülőtértől
•1,5 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•150 méter
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás –All Inclusive
•7-24óra között elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjféli mini 
büfé, éjszakai leves
•napközben snack, gözleme, kumpir, gofri, tea, 
kávé, sütemény, fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes

1 hét • All Inclusive

185.577 Ft-tól/fő

•a’la carte éttermekben egy alkalommal a 
fogyasztás ingyenes
•minibár ásványvizet tartalmaz, fogyasztása 
ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•széf €
•wifi internetkapcsolat a lobbyban és a 
medencéknél
•mosoda €
•üzletek €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•3 kültéri medence
•1 beltéri medence
•gyermekmedence
•csúszda medence
•nappali és esti animációs programok
•esti műsor, élő zene
•fitnesz terem

•darts
•asztalitenisz
•strandröplabda
•vízilabda
•aerobik, vízi torna
•játékterem €
•vízi sporteszközök a parton €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) €
•masszázs és szépségkezelések €€

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•etetőszék

Gyermekkedvezmény: 12.99

Kedvező árMi tippünk CsaládbarátFirst Minute
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VILLA SIDE RESIDENCE 

A Villa Side Residence nem csupán egy 5 csillagos szálloda, ez Side szellemének szimbóluma. A kényelem és az 
érzékek kényeztetésének helye, amely ebben a kifi nomult modern szállodában találkozik. A szálloda három a'la 
carte étteremmel, három medencével és három csúszdával rendelkezik. A napközbeni és az esti animációs- és 
sportprogramokról a szálloda animátor csapata gondoskodik.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•60 kilométerre az antalyai repülőtértől
•4 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•250 méter
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van, letét ellenében

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, diétás, 
vegetáriánus és gyermek menü
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény, 
gofri, fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok, 

1 hét • Ultra All Inclusive

204.864 Ft-tól/fő

bizonyos import alkoholos italok fogyasztása 
ingyenes
•a’la carte éttermekben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges
•minibár érkezéskor ásványvizet, sört, üdítőitalokat 
tartalmaz, naponta töltik, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat
•mosoda € €
•üzletek € €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•nappali és esti animációs programok
•3 kültéri medence
•2 beltéri medence
•3 csúszda
•fitnesz terem
•backgammon
•boccia

•minigolf
•aerobik
•játékterem (biliárd, bowling) € €
•vízi sporteszközök a parton €
 €
Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) € €
•masszázs és szépségkezelések € €
•fodrász €
 €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek medence

Gyermekkedvezmény: 9.99

Ultra All
Inclusive

Kedvező ár Új szálloda
kínálatunkban

First Minute
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ALBA QUEEN  

Törökország egyik legnépszerűbb turisztikai városa, Side közelében, a homokos strandon helyezkedik el. A hotel 
az Alba szállodalánc 2008-ban épült tagja. Az Alba Queen hotel felejthetetlen élményekkel, all inclusive ellátással, 
kényelmes szobáival, a kék zászlóval ellátott standjával várja vendégeit. A szórakozásról a szálloda medencéi, 
csúszdái, a napközbeni animációs programok és az esti előzene, diszkó gondoskodik. A teljes kikapcsolódást pedig 
a wellness részleg biztosítja. Nászutas, házassági évfordulót és születésnapját ünneplő vendégeknek meglepetések 
tartózkodásuk idején.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•55 kilométerre az antalyai repülőtértől
•8 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a strandon is ingyenesek
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, központi légkondicionáló, LCD TV/SAT
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés, vízforraló

Ellátás – All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora és késői 
vacsora
•napközben snack, gözleme, börek, tea, kávé, 
sütemény és fagylalt
•helyi alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes

1 hét • All Inclusive

211.984 Ft-tól/fő

•a'la carte éttermek egyikében a fogyasztás egy 
alkalommal ingyenes
•minibár érkezéskor üdítőitalokat és ásványvizet 
tartalmaz, naponta töltik, a fogyasztás ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz € €
•wifi internetkapcsolat a lobbyban és a medence 
bárnál
•széf € €
•mosoda € €
•üzletek € €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•2 kültéri és 1 beltéri medence
•4 csúszda
•nappali és esti animációs programok
•aerobik
•fitnesz terem
•strandröplabda
•darts, boccia

•teniszpálya
•teniszpálya megvilágítása, teniszütő € €
•játékterem € €
•vízi sporteszközök a strandon (banán, jetski, 
parasailing) € €

Wellness
•török fürdő (hamam) 
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) € €
•szauna, gőzfürdő
•masszázs € €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•játszótér

Gyermekkedvezmény: 12.99

CsaládbarátCsúszdapark Új szálloda
kínálatunkban

Közvetlen
tengerparti

Mi tippünk
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ALBA RESORT 

Az Alba szállodalánc tagja magyar utasok körében kedvelt. A lassan 
mélyülő, homokos tengerpartja van, különlegessége a területén található 
mini állatkert.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

AMELIA BEACH 
RESORT HOTEL & SPA 


Elhelyezkedés
•55 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•8 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és 
matracok a medencénél és a 
tengerparton is ingyenesek
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, LCD TV/
SAT
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés, vízforraló

Ellátás – All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, 
vacsora és késői vacsora
•napközben snack, gözleme, börek, 
tea, kávé, sütemény és fagylalt
•helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes
•a'la carte éttermek egyikében a 
fogyasztás egy alkalommal ingyenes
•minibár érkezéskor üdítőitalokat és 
ásványvizet tartalmaz, naponta
 töltik, a fogyasztás ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz € €
•wifi internetkapcsolat a medence 
bárnál
•széf € €
•mosoda € €
•üzletek € €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•2 kültéri és 1 beltéri medence
•nappali és esti animációs 
programok
•aerobik
•fitnesz terem
•strandröplabda
•darts, boccia
•teniszpálya
•teniszpálya megvilágítása, 
teniszütő € €
•játékterem € €
•vízi sporteszközök a strandon 
(banán, jetski, parasailing) € €
Wellness
•török fürdő (hamam) 
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) € €
•szauna, gőzfürdő
•masszázs € €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•játszótér, játszószoba

Gyermekkedvezmény: 12.99

Csendes helyen található szálloda pihenésre vágyóknak. Utasaink 
visszajelzése alapján a kiváló animációs csapat teszi tökéletessé a 
nyaralásukat.

Elhelyezkedés
•80 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•15 kilométerre Manavgat 
központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•50 m, a strand egy aluljáron át 
közelíthető meg
•napernyők, napozóágyak és 
matracok a medencénél és a 
tengerparton is ingyenesek
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV/SAT
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
•7-24 óra között elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, 
vacsora és éjféli leves
•napközben snack, gözleme, tea, 
kávé, sütemény
•helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes
•a'la carte éttermek egyikében 
a fogyasztás egy alkalommal 
ingyenes
•minibár érkezéskor üdítőitalokat 
és ásványvizet tartalmaz, naponta 
töltik, a fogyasztás ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz € €
•wifi internetkapcsolat a lobbyban 
50 MB erejéig
•széf € €
•mosoda € €
•üzletek € €
•orvosi ügyelet € €
Sport és szórakozás
•4 kültéri medence
•nappali és esti animációs 
programok
•aerobik
•fitnesz terem
•strandröplabda
•darts, boccia
•teniszpálya
•teniszpálya megvilágítása, 
teniszütő € €
•játékterem € €
•vízi sporteszközök a strandon 
(banán, jetski, parasailing) € €
Wellness
•török fürdő (hamam) 
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) € €
•szauna
•masszázs € €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•tini klub (11-15 éves)
•játszótér
•gyermekmegőrzés € €
Gyermekkedvezmény: 12.99 
/13.99

1 hét • All Inclusive

207.098 Ft-tól/fő

1 hét • All Inclusive

186.817 Ft-tól/főKedvező árFirst Minute CsaládbarátCsaládbarátCsúszdapark Új szálloda
kínálatunkban

Közvetlen
tengerparti
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RAMADA RESORT SIDE 

A saját tengerparttal rendelkező, ám nem közvetlen tengerparti 5 csillagos szálloda irodánk kiemelt szállodája. 
Vendégeink minden esetben pozítvan nyilatkoznak a szálloda szolgáltatásairól, a személyzet kedvességéről, az 
ételek ízletességéről. Kertje nagyon szép, gondozott. Tengerpartja finom homokos, lassan mélyülő. A szálloda több 
medencének, gyermekmedencének, és különböző sportolási lehetőségeknek ad helyet. A napközbeni és az esti 
animációs- és sportprogramokról a szálloda animátor csapata gondoskodik.  

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•60 kilométerre az antalyai repülőtértől
•16 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•600 méter, ingyenes buszjárat közlekedik a 
tengerpartra
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, LCD TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés, vízforraló

Ellátás – All Inclusive
•reggel 7 és hajnali fél 1 között elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora, éjféli leves
•napközben snack, tea, kávé, sütemény, fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes

1 hét • All Inclusive

156.946 Ft-tól/fő

•a’la carte éttermekben egy alkalommal a 
fogyasztás ingyenes
•minibár érkezéskor üdítőitalokat és ásványvizet 
tartalmaz, naponta töltik, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•mosoda € €
•üzletek € €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•aquapark 6 csúszdával
•2 kültéri és 1 beltéri medence
•fitnesz terem
•nappali és esti animációs programok
•esti műsor
•aerobik
•strandröplabda
•asztalitenisz
•darts
•vízi sporteszközök a parton € €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) € €
•masszázs és szépségkezelések € €
•fodrász € €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•játszószoba, játszótér
•gyermek mozi
•babakocsi € €

Gyermekkedvezmény: 13.99

Kedvező árFirst Minute Családbarát
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DREAM WORLD RESORT & SPA 

A szálloda 350 méterre fekszik a homokos tengerparttól. A hatalmas területtel rendelkező szálloda több medencének, 
gyermekmedencének, és különböző sportolási lehetőségeknek ad helyet. A napközbeni és az esti animációs- 
és sportprogramokról a szálloda animátor csapata gondoskodik. Esténként élő zene és profi  előadóművészek 
szórakoztatják a vendégeket.  A török ízek mellett, lehetőség nyílik felfedezni az olasz konyha különlegességeit, 
valamint különböző hal specialitásokból választani az a’la carte éttermek egyikében.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•60 kilométerre az antalyai repülőtértől
•6 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•350 méter, ingyenes buszjárat közlekedik a 
tengerpartra
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, LCD TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•hajnali reggeli, reggeli, késői reggeli, ebéd, 
vacsora, éjféli leves
•napközben snack, tea, kávé, sütemény, fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok, 
bizonyos import alkoholos italok fogyasztása 

1 hét • All Inclusive

190.103 Ft-tól/fő

ingyenes
•a’la carte éttermekben egy alkalommal a 
fogyasztás ingyenes
•minibár érkezéskor ásványvizet tartalmaz, naponta 
töltik, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•széf € €
•mosoda € €
•üzletek € €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•2 kültéri medence
•fitnesz terem
•nappali és esti animációs programok
•kalandpark
•esti műsor és élő zene
•aerobik
•strandröplabda

•asztalitenisz
•darts
•diszkó
•biliárd € €
•vízi sporteszközök a parton € €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna, gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) € €
•masszázs és szépségkezelések € €
•fodrász € €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•játszószoba
•babaágy lekérésre
•mini diszkó
•babkocsi, gyermekmegőrzés € €
Gyermekkedvezmény: 11.99

Kedvező árMi tippünk CsaládbarátFirst Minute
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DIAMOND PREMIUM HOTEL & SPA 

A 2015-ben épült szálloda 250 méterre fekszik privát tengerpartjától, a Manavgat folyó partján, mely páratlan 
élményt nyújt a természeti csodákat keresőknek. A szálloda több medencének, köztük felnőtt-, gyermek-, illetve 
csúszdamedencének ad otthont. Mindemellett az aktív pihenés kedvelőinek lehetőségük nyílik választani a számos 
sporttevékenység közül. A török konyha remekei mellett, a vendégek megismerkedhetnek a mediterrán konyha ízeivel 
a főétteremben és az a’la carte éttermek egyikében.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•70 kilométerre az antalyai repülőtértől
•7 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•250 m
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés, vízforraló

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjféli leves, 
éjjeli snack
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény, 
fagylalt
•a helyi és bizonyos alkoholmentes és alkoholos 

1 hét • Ultra All Inclusive

191.890 Ft-tól/fő

italok fogyasztása ingyenes
•a’la carte éttermekben a fogyasztás egy 
alkalommal

Szolgáltatások
•minibár üdítőitalokat és ásványvizet tartalmaz, 
naponta töltik, fogyasztása ingyenes
•szobaszervíz € €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•széf € €
•mosoda € €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•kültéri medence 6 csúszdával
•3 kültéri és 2 beltéri medence
•nappali és esti animációs programok
•esti műsor és élő zene
•fitnesz terem
•aerobik
•darts, boccia
•strandröplabda

•biliárd € €
•lovaglás € €
•diszkó
•vízi sporteszközök a parton € €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•jakuzzi € €
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) € €
•masszázs és szépségkezelések € €
•fodrász € €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•játszótér
•mini diszkó

Gyermekkedvezmény: 12.99

Ultra All
Inclusive

Kedvező ár CsaládbarátMi tippünkFirst Minute
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DIAMOND BEACH HOTEL & SPA 

A szálloda 250 méterre található a homokos tengerparttól és közel 300 szobával várja vendégeit. A napközbeni és 
az esti animációs- és sportprogramokról a szálloda animátor csapata gondoskodik. Esténként show műsorokkal, heti 
egy alkalommal élő zenével szórakoztatják a vendégeket. Főéttermében és a török/mediterrán a’la carte éttermekben 
változatos ételeket szolgálnak fel. A kicsiket a szálloda mini klubja és animátor csapata programokkal várja. A 
nászutasokat meglepetések várják.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•55 kilométerre az antalyai repülőtértől
•12 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•250 m
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés, vízforraló

Ellátás – All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, késői 
vacsora, éjféli snack
•napközben snack, gözleme, kumpir, tea, kávé, 
sütemény, fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok 

1 hét • All Inclusive

174.189 Ft-tól/fő

fogyasztása ingyenes
•a’la carte éttermekben a fogyasztás egy 
alkalommal ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz € €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•széf € €
•üzletek € €
•mosoda € €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•kültéri medence 3 csúszdával
•3 kültéri és 1 beltéri medence
•nappali és esti animációs programok
•esti műsor és élő zene
•fitnesz terem
•darts, boccia
•strandröplabda
•játékterem € €

•diszkó
•vízi sporteszközök a parton € €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•jakuzzi
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) € €
•masszázs és szépségkezelések € €
•fodrász € €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•babakocsi € €

Gyermekkedvezmény: 12.99

Kedvező ár CsaládbarátFirst Minute
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CAN GARDEN RESORT 

A saját tengerparttal rendelkező, ám nem közvetlen tengerparti standard 5 csillagos szálloda a Novum Garden 
testvérszállodája. Tengerpartja fi nom homokos, lassan mélyülő. A szálloda több medencének, gyermekmedencének, 
és különböző sportolási lehetőségeknek ad helyet. A napközbeni és az esti animációs- és sportprogramokról a szálloda 
animátor csapata gondoskodik. Esténként élő zene és profi  előadóművészek szórakoztatják a vendégeket. Fő- és a’la 
carte éttermében a vendégek megismerkedhetnek török és nemzetközi konyha ízeivel. 

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•58 kilométerre az antalyai repülőtértől
•10 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•600 méter, ingyenes buszjárat közlekedik a 
tnegerpartra
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe
•strandtörölköző hetente 3 alkalommal cserélhető

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés

Ellátás – All Inclusive
•7-24 óra között elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjféli snack
•napközben snack, palacsinta, tea, kávé, sütemény, 
fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok 

1 hét • All Inclusive

186.293 Ft-tól/fő

fogyasztása ingyenes
•a’la carte éttermekben egy alkalommal a 
fogyasztás ingyenes
•minibár érkezéskor üdítőitalokat és ásványvizet 
tartalmaz, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a lobbyban és a 
medencéknél, napi 1 óra ingyenes 
•mosoda € €
•üzletek € €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•4 kültéri medence
•2 gyermekmedence
•fitnesz terem
•nappali és esti animációs programok
•esti műsor és élő zene
•aerobik
•strandröplabda
•asztalitenisz

•darts
•diszkó
•biliárd € €
•vízi sporteszközök a parton € €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) € €
•masszázs és szépségkezelések € €
•fodrász € €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•játszószoba
•játszótér
•mini diszkó

Gyermekkedvezmény: 12.99

Kedvező árMi tippünk Családbarát
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CAN GARDEN BEACH HOTEL 

A saját tengerparttal rendelkező szálloda tengerpartja finom homokos, bentebb strandcipő viselése ajánlott. Számos 
vendég dönt a visszatérés mellett, a színvonalas programoknak, barátságos személyzetnek köszönhetően. A szálloda 
remekül használja ki a környezeti adottságait, belesimul ókori romokkal tűzdelt szomszédságába. Hatalmas, gondozott 
kertjében sétálva igazán közel érezhetjük magunkat a természethez.  

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Elhelyezkedés
•70 kilométerre az antalyai repülőtértől
•500 m Side központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•20 méter
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző hetente 3 alkalommal cserélhető

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító, köntös
•minibár, széf
•vízforraló

Ellátás – All Inclusive
•7-24 óra között elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjféli snack
•napközben snack, palacsinta, tea, kávé, sütemény, 
fagylalt
•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes

1 hét • All Inclusive

212.072 Ft-tól/fő

•a'la carte éttermekben a fogyasztás térítés 
ellenében lehetséges
•minibár érkezéskor üdítőitalokat és ásványvizet 
tartalmaz, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat meghatározott helyeken 
•mosoda € €
•üzletek € € €
•orvosi ügyelet € € €

Sport és szórakozás
•1 kültéri medence
•2 gyermekmedence
•1 csúszdamedence
•fitnesz terem
•nappali és esti animációs programok
•esti műsor és élő zene
•aerobik
•strandröplabda
•asztalitenisz

•darts
•diszkó
•vízi sporteszközök a parton € € €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) € € 
•masszázs és szépségkezelések € € €
•fodrász € € €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•játszószoba
•játszótér
•mini diszkó

Gyermekkedvezmény: 11.99

Közvetlen
tengerparti

Mi tippünk Kedvező ár
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SIDE TOWN 
BY Z HOTELS 

A szálloda kb. 65 kilométerre található az antalyai repülőtértől és kb. 2 
kilométerre Side központjától. 

MAYA WORLD 
SIDE 

Elhelyezkedés
•65 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•2 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•300 méter
•napernyők, napozóágyak a 
medencénél és a tengerparton is 
ingyenesen vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
•7-21 óra között elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora
•napközben snack, pizza, 
gözleme, tea, kávé, sütemény
•a helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok, az import alkoholos italok 
fogyasztása térítés ellenében
•minibár érkezéskor ásványvizet 
tartalmaz, naponta töltik, 
fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat 
•mosoda € €
•üzletek € €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•1 kültéri medence
•röplabda
•asztalitenisz
•aerobik
•darts

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna €
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) € €
•masszázs és szépségkezelések €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek medence
•játszótér
•babakocsi € €

Gyermekkedvezmény: 11.99

1 hét • All Inclusive

141.047 Ft-tól/fő

Igazi családi szálloda, mely nagyszerű környezetben nyújtja az otthon ké-
nyelmét, miközben elmerülhetünk a mediterrán hangulatban.

Elhelyezkedés
•65 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•4 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•400 méterre a tengerparttól
•napernyők, napozóágyak és 
matracok a medencénél és a 
tengerparton is ingyenesen
 vehetők igénybe 
•strandtörölköző van, cseréje heti 
háromszor ingyenes

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
•7-24 óra között elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora, éjféli leves
•napközben snack, tea, kávé, 
sütemény
•helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes
•import alkoholos italok, a frissen 
facsart gyümölcslevek és fagylaltok 
térítés ellenében fogyaszthatók
•minibár ásványvizet tartalmaz, 
fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•wifi internetkapcsolat a közös 
területeken
•széf a szobában € €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•2 felnőtt medence
•2 gyermek medence 2 csúszdával
•1 beltéri medence
•fitnesz terem
•nappali és esti animációs 
programok
•asztalitenisz
•darts
•strandröplabda, vízilabda
•teniszpálya
•teniszpálya világítás és 
felszerelés € 
•diszkó

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna € €
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) € €
•masszázs és 
szépségkezelések € €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•játszótér
•játszószoba

Gyermekkedvezmény: 11.99

1 hét • All Inclusive

185.659 Ft-tól/főKedvező ár

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

Mi tippünkFirst Minute CsaládbarátKedvező árFirst Minute



85Orex Travel - további információk megtalálhatóak weboldalunkon www.orextravel.hu

SIDE KERVAN 
HOTEL  

Ár – érték arányban kategóriájának megfelelő szálloda kis méretű 
szobákkal. Side óvárosa 10 perc sétatávolságra.

TÖRÖKORSZÁG | SIDE

SWEET PARK 
HOTEL 

Elhelyezkedés
•55 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•800 méterre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•350 méter
•napernyők, napozóágyak és 
matracok a medencénél és a 
tengerparton is ingyenesen vehetők 
igénybe

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – All Inclusive
•8-23 óra között elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora
éjszakai leves
•napközben snack, kávé, sütemény
•a helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes
•az import alkoholos italok, a török 
kávé, a frissen facsart narancslé 
és a jégkrém térítés ellenében 
fogyasztható

Szolgáltatások
•szobaszervíz € €
•mosoda € €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•1 kültéri medence
•1 gyermek medence
•darts
•strandröplabda
•biliárd € €
•vízi sporteszközök a parton € €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•masszázs és szépségkezelések € €

Gyermekeknek
•gyermek medence
•babaágy

Gyermekkedvezmény: 11.99

A Seaden szállodacsoport tagja, Side óvárosától kellemes sétatávolságra 
található, a vendégek értékelései alapján kategóriájánál magasabb 
besorolású. 

Elhelyezkedés
•65 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•2 kilométerre Side központjától

Tengerpart
•homokos
•300 méter
•napernyők, napozóágyak 
és matracok a medencénél 
ingyenesen, a tengerparton térítés 
ellenében vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár

Ellátás – All Inclusive
•7-24 óra között elérhető
•reggeli, ebéd, vacsora
éjjeli snack
•napközben snack, pizza, 
gözleme, tea, kávé, sütemény
•a helyi alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes
•minibár ásványvizet tartalmaz, 
naponta töltik, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz € €
•wifi internetkapcsolat a lobbyban
•mosoda € €
•üzletek € €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•folklór showk
•esti műsor és élő zene
•3 kültéri medence
•ping pong
•vízi sporteszközök a parton € €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) € €
•masszázs és 
szépségkezelések € €

Gyermekeknek
•gyermek medence
•etetőszék
•babaágy

Gyermekkedvezmény: 12.99

1 hét • All Inclusive

133.842 Ft-tól/fő

1 hét • All Inclusive

143.611 Ft-tól/főMi tippünkFirst Minute Kedvező árFirst Minute Kedvező ár
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ASTERIA KEMER RESORT 

Az 1998-ban épült szálloda anyacégünk saját tulajdona, 2018-ban felújítás után nyitotta meg kapuit. A tengerpartól 
fantasztikus panoráma tárul elénk, akár még a legmagasabb Tahtali csúcsot is láthatjuk. A part homokos, a vízben 
kavicsos és fokozatosan mélyülő. Tengeri cipő viselete ajánlott.

Elhelyezkedés
•65 kilométerre az antalyai repülőtértől
•7 kilométerre Kemer központjától

Tengerpart
•homokos-aprókavicsos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, LCD TV
•fürdőszoba, hajszárító
•papucs
•minibár, széf

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjféli snack
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény, 
fagylalt
•a helyi és bizonyos alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes

1 hét • Ultra All Inclusive

242.027 Ft-tól/fő

•a’la carte éttermekben heti egy alkalommal 
ingyenes lehetőség
•minibár üdítőitalokat, ásványvizet, gyümölcslevet 
és sört tartalmaz, naponta töltik, fogyasztásuk 
ingyenes 

Szolgáltatások
•szobaszervíz €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•tengerparti pavilonok €
•mosoda és ruhatisztítás € €
•üzletek € €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•medence 3 csúszdával
•2 kültéri és 2 beltéri medence
•nappali és esti animációs programok
•esti műsor és élőzene
•fitnesz terem
•asztalitenisz
•aerobik

•játékterem € €
•teniszpálya
•teniszpálya megvilágítása € €

Wellness
•szauna
•török fürdő (hamam)
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) € €
•masszázs € €
•fodrász € €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•játszótér
•babakocsi € €

Gyermekkedvezmény: 12.99

Ultra All
Inclusive

Közvetlen
tengerparti

CsaládbarátMi tippünk

TÖRÖKORSZÁG | KEMER
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AMARA PRESTIGE ELITE 

Az Amara szállodalánc tagja, családos vendégek körében igen kedvelt szálloda festői környezetben. A hatalmas 
területtel rendelkező szálloda több medencének, gyermekmedencének, aquaparknak és különböző sportolási 
lehetőségeknek ad helyet. A szálloda tengerpartja kavicsos-homokos, 170 méterre található, amelyet egy felüljárón 
keresztül lehet megközelíteni.

Elhelyezkedés
•40 kilométerre az antalyai repülőtértől
•8 kilométerre Kemer központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•170 m, egy felüljáron lehet megközelíteni
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény, 
fagylalt
•a helyi és bizonyos alkoholmentes és alkoholos 
italok fogyasztása ingyenes
•a’la carte éttermekben a fogyasztás egy 

1 hét • Ultra All Inclusive

208.497 Ft-tól/fő

alkalommal térítésmentes
•minibárt naponta töltik, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz € €
•wifi internetkapcsolat a szálloda egész területén
•mosoda € €
•üzletek € €
•tengerparti pavilonok € €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•aquapark
•7 kültéri és 2 beltéri medence
•nappali és esti animációs programok
•élőzene, esti műsor
•diszkó 
•fitnesz terem
•asztalitenisz
•strandröplabda, kosárlabda, minifoci
•darts, boccia

•vízi torna, aerobik
•teniszpálya
•teniszpálya megvilágítása, teniszfelszerelés 
€ €
•vízi sporteszközök a parton € €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő, jakuzzi
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) € €
•masszázs € €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•játszótér
•gyermekmozi
•gyermekmegőrzés, babakocsi € €

Gyermekkedvezmény: 11.99

Kedvező árMi tippünk Ultra All
Inclusive

First Minute

TÖRÖKORSZÁG | KEMER

Csúszdapark Családbarát
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GRAND PARK 
KEMER  

A szobák egyedülálló kilátást nyújtanak a gyönyörű kék   tengerre vagy 
a zöld Taurus-hegységre. A Grand Park Kemer a Corendon légitársaság 
tulajdona. 

KARMIR RESORT 
& SPA 

Elhelyezkedés
•40 kilométerre az antalyai 
repülőtértől
•10 kilométerre Kemer központjától

Tengerpart
•homokos-kavicsos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és
matracok a medencénél és a
tengerparton is ingyenesen vehetők
igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, légkondicionáló, TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•telefon, wifi internetkapcsolat

Ellátás – All Inclusive
•7-24 óra között elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, 
vacsora
•napközben snack, tea, kávé,
sütemény, fagylalt
• a helyi és bizonyos alkoholmentes 
és alkoholos
italok fogyasztása ingyenes
•a’la carte éttermekben a 
fogyasztás térítés ellenében 
lehetséges
•minibár érkezéskor üdítőitalokat 
tartalmaz, ásványvízzel naponta 
töltik, fogyasztása ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz € 
•wifi internetkapcsolat a szálloda 
egész területén
•mosoda € 
•üzletek € 
•orvosi ügyelet € 

Sport és szórakozás
•nappali és esti animációs 
programok
•élőzene, esti műsor
•diszkó 
•fitnesz terem
•asztalitenisz
•darts
•aerobik, vízi torna
•játékterem (biliárd, bowling) € 
•vízi sporteszközök a parton € 

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) € 
•masszázs és 
szépségkezelések € €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek animációs programok
•gyermekbüfé
•mini diszkó
•gyermekmegőrzés € 
Gyermekkedvezmény: 5.99/11.99

1 hét • All Inclusive

216.341 Ft-tól/fő

A kemeri hegyek ölelésében található kis szállodából Kemer központja 
gyorsan és egyszerűen megközelíthető. A szálloda körül bazársorok szol-
gálják ki a vendégek igényeit.

Elhelyezkedés
•40 kilométerre az antalyai
repülőtértől
•8 kilométerre Kemer központjától
Tengerpart
•kavicsos
•90 méter, az úton át kell menni
•napernyők, napozóágyak és 
matracok a medencénél és a 
tengerparton is ingyenesen vehetők 
igénybe
•strandtörölköző van
Szoba felszereltsége
•erkély, központi légkondicionáló, 
LCD TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•tea és kávé bekészítés
Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, 
vacsora, éjjeli snack
•napközben snack, gözleme, tea, 
kávé, sütemény
•helyi és bizonyos import 
alkoholmentes és alkoholos italok 
fogyasztása ingyenes
•a’la carte éttermekben a 
fogyasztás térítés ellenében 
lehetséges
•minibár az érkezés napján 
ásványvizet tartalmaz, fogyasztása 
ingyenes
Szolgáltatások
•szobaszervíz € 
•wifi internetkapcsolat a lobbyban

•pavilonok a tengerparton € 
•mosoda € 
•üzletek € €
•orvosi ügyelet € €

Sport és szórakozás
•3 kültéri és 2 beltéri medence
•6 felnőtt és 3 gyermek csúszda
•animációs programok
•fitnesz terem
•aerobik
•darts, boccia
•strandröplabda, kosárlabda
•teniszpálya
•teniszpálya megvilágítása, 
teniszütő € €
•játékterem (biliárd, play station) € €
•diszkó
•vízi sporteszközök a strandon € €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna, gőzfürdő
•török fürdőben a peeling 
(bőrradírozás) € €
•masszázs és szépségkezelések€ €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•junior klub (13-17 éves)
•játszószoba
•játszótér

Gyermekkedvezmény: 9.99

1 hét • All Inclusive

206.472 Ft-tól/főKözvetlen
tengerparti

TÖRÖKORSZÁG | KEMER

Mi tippünk Kedvező árMi tippünkFirst Minute
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CRYSTAL FLORA BEACH RESORT KEMER 

A Crystal szállodalánc tagja önnek is lehetőséget kínál egy örömteli és felhőtlen pihenésre, ahol a korlátlan kényelem 
együtt jár a hipnotizáló palota szépségével, ezáltal királynak és királynőnek érezhetik magukat. A kicsiket a szálloda 
mini klubja – Crispy Kids World – és animátor csapata egész napos színes programokkal várja. A szálloda több 
intézkedést is tesz a globális felmelegedés megállítása érdekében pl.: napenergia, földgáz, újrahasznosítható anyagok, 
érzékelő készülékek használata. 

TÖRÖKORSZÁG | KEMER

Elhelyezkedés
•35 kilométerre az antalyai repülőtértől
• 17 kilométerre Kemer központjától

Tengerpart
•kavicsos
•közvetlen tengerparti
•napernyők, napozóágyak és matracok a 
medencénél és a tengerparton is ingyenesen 
vehetők igénybe
•strandtörölköző van

Szoba felszereltsége
•erkély, egyénileg szabályozható légkondicionáló, 
TV
•fürdőszoba, hajszárító
•minibár, széf
•telefon

Ellátás – Ultra All Inclusive
•0-24 órában elérhető
•reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, éjszakai 
snack
•napközben snack, gözleme, tea, kávé, sütemény, 
fagylalt

1 hét • Ultra All Inclusive

198.113 Ft-tól/fő

•a helyi alkoholmentes és alkoholos italok, 
bizonyos import alkoholos ital fogyasztása ingyenes
•a’la carte éttermekben a fogyasztás egyszer 
ingyenes
•a minibár érkezéskor üdítőitalokat és ásványvizet 
tartalmaz, naponta töltik, a fogyasztás ingyenes

Szolgáltatások
•szobaszervíz € €
•wifi internetkapcsolat a lobbyban, a lounge 
bárban, a recepciónál és a főmedencénél
•üzletek € €
•mosoda € €
•orvosi ügyelet €

Sport és szórakozás
•4 kültéri medence
•animációs programok
•diszkó
•fitnesz terem
•darts, boccia

•labdajátékok (kosárlabpda, röplabda)
•teniszpálya megvilágítása és teniszütő € €
•vízi sporteszközök a parton € €

Wellness
•török fürdő (hamam)
•szauna
•gőzfürdő
•török fürdőben a peeling (bőrradírozás) € €
•masszázs és szépségkezelések € €
•fodrász € €

Gyermekeknek
•mini klub (4-12 éves)
•gyermek medence
•gyermekbüfé
•játszótér

Gyermekkedvezmény: 11.99

CsúszdaparkUltra All
Inclusive

CsaládbarátKedvező árKözvetlen
tengerparti

Mi tippünk
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TÁJÉKOZTATÓ AZ UTAZÁSI CSOMAGOKRA 
VONATKOZÓ SZERZŐDÉSHEZ

Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások összeállítása az utazási 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási 
csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről 
szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag.

Az utazási csomagokra vonatkozó szerződésből fakadó valamennyi 
jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért 
teljes egészében az Orex Travel Kft. társaság felelős.

Az Orex Travel Kft. társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak 
érdekében, hogy az Ön által megfizetett pénzösszegeket visszatérítse, 
és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt 
hazaszállítsa.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen 
az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó 
szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti 
jogosultságok:

− Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt 
megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.

− Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy 
amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás 
szerződésszerű teljesítéséért.

− Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot 
vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba 
léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.

− Az utazók az utazásszervező észszerű időn belüli előzetes értesítése 
mellett és az esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése ellenében 
az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.

− Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például 
üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, 
amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben 
csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha 
a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának nyolc 
százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező 
fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre 
jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.

− Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződéstől, 
és ekkor a megfizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag 
bármely, a díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az 
utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az 
utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet 
szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak.
− Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén - így például ha a 
célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek 
valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot - az utazási 
csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják 
a szerződést.

− Az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése 
ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják 
a szerződést.

− Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak 
lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, 
megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak 
többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése 
nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése 
nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag 
teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.

− Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az 
esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen 
teljesítik.

− Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz 
helyzetbe kerül.

− Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett 
pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag 
megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag 
részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. Az Orex Travel 
Kft. az a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős Colonnade 
Insurance S.A. szervezet révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel 
szembeni védelemről. Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben 
az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot ((1139 Budapest, Váci 
út 99., tel: 06 1 460 1455 vagy 06 1 460 1490, e-mail: hazahozatal@
colonnade.hu, biztositek@colonnade.hu), ha a szolgáltatások teljesítését 
az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.



44  ADALYA ELITE LARA 5*

38  ADAM & EVE HOTEL (18+) 5*

76  ALBA QUEEN 5*

77  ALBA RESORT 5*

87  AMARA PRESTIGE ELITE 5*

77  AMELIA BEACH RESORT HOTEL & SPA 5

30  ANITAS HOTEL 4*

33  ANJELIQ DOWNTOWN 3*

70  ARCANUS SIDE RESORT 5*

26  ARTEMIS PRINCESS HOTEL 4*

86  ASTERIA KEMER RESORT 5*

47  ASTERIA KREMLIN PALACE 5*

28  BLUE DIAMOND ALYA 4*

28  BLUE FISH HOTEL 4*

72  CALIDO MARIS HOTEL 5*

83  CAN GARDEN BEACH HOTEL 4*

82  CAN GARDEN RESORT 5*

73  CESARS RESORT HOTEL SIDE 5*

26  CLUB BIG BLUE SUITE HOTEL 4*

46  CLUB HOTEL SERA 5*

27  CLUB MERMAID VILLAGE 4*

67  CLUB NENA HV1

13  CLUB PARADISO HOTEL & RESORT 5*

55  CLUB TURAN PRINCE WORLD 5*

25  CLUB TURTAS BEACH HOTEL 4*

89  CRYSTAL FLORA BEACH RESORT KEMER 5*

63  CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA 5*

64  CRYSTAL SUNRISE QUEEN LUXURY RESORT & SPA 5*

65  CRYSTAL SUNSET LUXURY RESORT & SPA 5*

40  CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT & SPA 5*

51  DELPHIN BE GRAND RESORT 5*

81  DIAMOND BEACH HOTEL & SPA 5*

22  DIAMOND HILL RESORT 5*

80  DIAMOND PREMIUM HOTEL & SPA 5*

23  DINLER HOTEL 5*

10  DOGANAY BEACH CLUB 5*

32  DORIS AYTUR HOTEL 3*

79  DREAM WORLD RESORT & SPA 5*

11 DRITA HOTEL 5*

33 EMIR FOSSE BEACH HOTEL 3*

20  GOLD ISLAND 5*

88  GRAND PARK KEMER 4*

42  GRAND PARK LARA 4*

39 INNVISTA HOTELS BELEK 5*

88  KARMIR RESORT & SPA 5*

12  KEMALBAY HOTEL 5*

29  KLEOPATRA BEACH HOTEL 4*

29  KLEOPATRA ROYAL PALM HOTEL 4*

36  LIMAK ATLANTIS DE LUXE HOTEL & RESORT 5*

15  LONG BEACH HARMONY HOTEL 5*

14  LONG BEACH RESORT HOTEL&SPA DELUXE 5*

18  LONICERA RESORT & SPA 5*

19  LONICERA WORLD HOTEL 4*

69  LUNA BLANCA RESORT & SPA HOTEL 5*

31  MAYA WORLD BEACH HOTEL 4*

84  MAYA WORLD SIDE 4*

67  MELAS HOLIDAY VILLAGE HV1

45  MELAS LARA HOTEL 5*

27  MESUT HOTEL 4*

43  MIRACLE RESORT HOTEL 5*

62  NARCIA RESORT HOTEL 5*

68  NOVUM GARDEN 5*

54  PALM WORLD RESORT&SPA 5*

78  RAMADA RESORT SIDE 5*

59  ROYAL ALHAMBRA PALACE 5*

61  ROYAL DRAGON HOTEL 5*

12  ROYAL GARDEN BEACH 5*

49  ROYAL HOLIDAY PALACE 5*

48  ROYAL SEGINUS HOTEL 5*

60  ROYAL TAJ MAHAL HOTEL 5*

50  ROYAL WINGS HOTEL 5*

17  SAPHIR HOTEL 4*

16  SAPHIR RESORT & SPA 5*

35  SELECTUM FAMILY RESORT 5*

34  SELECTUM LUXURY RESORT BELEK 5*

41  SENSITIVE PREMIUM RESORT & SPA 5*

37  SHERWOOD DREAMS RESORT 5*

66  SIDE ALEGRIA HOTEL & SPA (18+) 5*

71  SIDE BREEZE HOTEL 5*

85  SIDE KERVAN HOTEL 3*

74  SIDE PRENSES RESORT & SPA 5*

73  SIDE ROYAL PARADISE 5*

84  SIDE TOWN BY Z HOTELS 4*

23  STELLA BEACH HOTEL 5*

58  SUENO HOTELS BEACH SIDE 5*

57  SULTAN OF DREAMS 5*

56  SULTAN OF SIDE 5*

85  SWEET PARK HOTEL 3*

24  TAC PREMIER HOTEL 4*

21  VIKINGEN INFINITY RESORT&SPA 5*

75  VILLA SIDE RESIDENCE 5*

53  VONRESORT GOLDEN BEACH 5*

52  VONRESORT GOLDEN COAST 5*

31  WATER PLANET 4*
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