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TÖRTÉNETÜNK
Idén tavasszal talán most minden eddiginél jobban 
vágytuk a nyarat. A gondtalan, a felhőtlen, a 
boldog nyarat, mely bár megkötésekkel, de igenis 
megvalósult!
Lendületünk nyár óta sem csappant, és mi sem 
mutatja ezt jobban, minthogy az idei szezon után 
maximális kapacitással tervezzük jövő évi charter-
járatainkat, és kínálatunkba ezúttal is csak a legjobb 
ajánlatok kaphatnak majd helyet. Utasaink továbbra 
is örömmel konstatálhatják: van miből válogatni. A 
csodálatos török klíma, ahol akár már májusban, 
vagy még októberben is élvezhetjük a napsütést, a 
pompás ételeket és a feledhetetlen tengerpartot, 
mind olyan emlékek, melyekből mindig több kell. 
Tartsanak hát velünk jövőre is! Hiszen tudják: utazni 
bárhogy lehet, de velünk igazán érdemes!
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ELŐLEG:
21.600 Ft 
(2 év felett)*

KIEGÉSZÍTÉS 40%-RA 
2022.04.30-ig

KÖTBÉRMENTES
LEMONDÁS

2022.04.30-ig**

INGYENES
MÓDOSÍTÁS 

2022.04.30-ig,
az akkor aktuális

áron***

3% KEDVEZMÉNY
visszatérő

Utasainknak
* 2022.01.06-a előtt beérkezett foglalások esetében. Plusz biztosítások összege (útlemondási és BBP).
** Legkésőbb indulás előtti 30. napig. Az útlemondási biztosítás összege nem jár vissza.
*** ÁSZF II./7.: ,,Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett 
és szerződött Utasok részére nem biztosíthatók. Lemondás esetén ugyanarra az időpontra, szolgáltatásra 
ugyanazon Utasok nem készíthetnek új foglalást.”

FIRST  
MINUTE
2022
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A velünk utazók,
már ismerhetik különleges bónusz rendszerünket, az OREX TRAVEL klubkártya programot. Ezt azoknak 
a kedves visszatérő utasainknak biztosítjuk, akik velünk vagy szerződött partnereinken keresztül 
jelentkeznek utazásainkra. Az OREX TRAVEL klubkártya tagság egyetlen feltétele a legalább egy 
alkalommal lezárult utazás. Az OREX TRAVEL klubkártya 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 magának a jogot, hogy egyoldalúan megváltoztassa az OREX TRAVEL 
klubkártya feltételeit. Vitás kérdésekben az Orex Travel Kft. fenntartja magának a jogot, hogy 
végleges döntést hozzon.

CLUB  
CARD
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TÖRÖKORSZÁG
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Miért éppen
Törökország?

1. Vízum nélküli beutazás
Magyar állampolgárok 2014. február 9-től 
vízummentesen léphetnek be és tartózkodhatnak 
Törökország területén félévenként legfeljebb 90 
napig.

2. Minden igényt kielégítő 
szállodakomplexumok
Gyönyörű szállodák hatalmas zöld területtel, 
sok úszómedencével, aquaparkkal és minden 
korosztály igényeit kielégítő szolgáltatásokkal 
várják az ideutazó vendégeket. Az all, valamint 
az ultra all inclusive szolgáltatások világszinten 
kiemelkedőek.

3. Négy tenger országa
Törökországot a „négy tenger országának” 
is nevezik, hiszen északon a Fekete-tenger, 
észak nyugaton a Márvány-tenger, nyugaton 
az Égei-tenger, délen pedig a Földközi-tenger 
határolja. Tengerpartjának hossza több, mint 
7000 km. Partvonalát mesésebbnél mesésebb és 
változatosabb strandok tarkítják.

4. Kultúra
Az oszmán múlt, az iszlám tradíciók és a különböző 
kultúrák keveredése miatt Törökország kultúrája 
igen színes és sokrétű. Törökország a mai napig 
őrzi régi kulturális értékeit, miközben a kornak 
megfelelően igyekszik követni a nyugat-európai 
politikai és művészeti mintákat. Ennek a kettős 
hatásnak köszönhető, hogy a török kultúra ma a 
,,kelet” és a ,,nyugat” egy igen érdekes és bonyolult 
keveréke.

5. Vásárlás és bazár
Egy igazi török bazár meglátogatása minden ideérkező 
turista listáján szerepel. Ezen a helyen teljesen átérezhetjük 
az igazi Törökország hangulatát, és megismerkedhetünk a 
helyi életmóddal is. Az illatok, a színek, a tömeg, az árusok 
csalogató tömkelege beszippantja az ide látogatót. A világhírű 
kézi szövésű szőnyegek, színesebbnél színesebb tálak, mintás 
kerámiák, keleti stílusú lámpák olyan eredeti dizájnt képviselő 
termékek, amelyek mellett nehéz elmenni.

6. Török konyha
Törökország egyenlő kebab és birkahús? Nem teljesen! A török 
ízvilág a mediterrán konyha egyik alapját adja gazdag, aromás 
fűszereivel és különféle, olykor szokatlan zöldségeivel, kiváló 
minőségi halaival és tengeri gyümölcseivel. Hátránya, hogy a sok 
ízletes étel elfogyasztása plusz kilókkal is járhat. Milyen ételeket 
érdemes kipróbálni? Döner vagy iskender kebab, pide, imam 
bayildi és köfte. Nem szabad kihagyni az eredeti török baklava 
megkóstolását sem.

7. Természet gazdagsága
Törökország nem csak üdülőhelyeiről, hanem 
háborítatlan, különleges tájairól is ismert. Az ország 
változatos természeti kincseinek köszönhetően, 
több mint 30 természetvédelmi és nemzeti 
parkkal büszkélkedhet. Nemzeti parkjai rendkívüli 
ökoszisztémával és élőhely-sokszínűséggel 
rendelkeznek, és mindemellett védik az 
ország jelentős számú növény-és állatvilágát. 
Törökországi nyaralás során mindenképpen 
javasolt egy fakultatív programon részt venni, 
mint például a Green Canyon, rafting, buggy vagy 
jeep szafari, és saját szemükkel is megcsodálni az 
ország természeti tájait.

8. Fürdővilág – a török 
hamam
A jobb és tartósabb barnulás érdekében a 
törökországi vakációt a fürdőház, vagyis a hamam 
látogatásával érdemes kezdeni. A teljes testet 
kényeztető kezeléssorozat egy rövid pihenéssel 
kezdődik, melyet egy durva kesztyűs tisztító 
peeling követ, mely után egy szappanhabos 
masszírozás következik. A testkezelés egy 
körülbelül fél órás aroma olajos masszázzsal 
zárul. Egy ilyen előkészítés után szinte 100%-os 
garanciát vállalunk arra, hogy bőre üde és friss lesz, 
a gyönyörű barnaság pedig sokáig megmarad.

9. A török kávé és tea
,,A kávénak feketének kell lennie, mint a pokolnak, 
erősnek, mint a halálnak és édesnek, mint a 
szerelem” – ez a közmondás teljes mértékben 
ráillik a hagyományos török kávéfőzési módszerrel 
főzött kávé ízvilágára és aromájára. A török 
kávéfőzési módszer 2013-ban felkerült az 
UNESCO szellemi kulturális örökségei közé. A török 
tea (cay) a társasági élet elmaradhatatlan része, 
és az ott élők vendégszeretetének és a tea iránti 
elköteleződésének szimbóluma is. Szállodában, 
bazárban, bárhol is kínálnak bennünket, teát 
bármikor és bárhol lehet és kell is inni.

10. Történelmi emlékművek
A mai Törökországban 19 építészeti komplexum 
szerepel az UNESCO világörökségi listáján, 
ugyanannyi, mint a műemlékeiről híres 
Görögországban. Ezek közül az ismertebbek közé 
tartoznak például Kappadókia tündérkéményei, 
Hierapolis óvárosa és Pamukkale hófehér 
mészkőmedencéi, Epheszosz, az egykori hellén 
civilizáció központja, Trója ókori városa vagy a 
Nemrut-hegy. A török mecsetek, mint például a 
Kék Mecset és a Szulejmán Mecset Isztambulban, 
csak kettő a sok híres muszlim templom közül.



14 OREX Travel  OREX Travel 15

KÜLKÉPVISELET  

ÁTLAG HŐMÉRSÉKLET   

TÉRKÉP

átlagos 
hőfok

víz
hőfok

Magyar Nagykövetség / Macaristan Cumhuriyeti Büyükelciligi 
Sancak Mahallesi, Layos Kosut Caddesi No.2., / Kahire Caddesi 
No. 30., 06550 Yildiz, Cankaya, ANKARA
Telefon: (00)-(90)-(312)-405-8060 Fax: 405-8933
E-mail: mission.ank@mfa.gov.hu 

Tiszteletbeli konzul, Antalya
Konyaaltı Cad. 72/23 Muratpaşa, Antalya
Telefon: (00)-(90)-(242)-226-3115
E-mail: kaan@kaankarakaya.com

Aktuális információkról tájékozódjon a www.konzuliszolgalat.kormany.hu 
weboldalon.

30  C 29  C

TÖRÖKORSZÁG

ANKARA

ANTALYA BELEK
SIDE

ALANYAKEMER

CIPRUS
FÖLDKÖZI-TENGER

FEKETE-TENGER

REPÜLÉSI IDŐ      kb. 2,5 óra

FŐVÁROS 
Ankara

IDŐELTOLÓTÁS
GMT+2 óra  
A magyarhoz képest +1 óra
a nyári időszámításban  

VALUTA
Török líra (TRY)
1 TL = 34 Ft 

ÚTLEVÉL
Az országba való belépést 
követően még 180 napig kell 
érvényesnek lennie

Török Riviéra

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 
zárult a sor, ezért is lett ennyire változatos a kultúra, 
mellyel Törökországban találkozhatunk. Az UNESCO 
Világörökségi listáján 19 helyszín szerepel. Közülük 
a leghíresebbek Pamukkale mészkőteraszai és 
a tündérkémények Kappadókiában. 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. Nagyon változatos vidék Európa és Ázsia határán. Fekvésének 
köszönhetően ebben a gyönyörű országban összeolvadnak a keleti és a nyugati 
tradíciók. 
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ALANYA ALANYA

• Magyar vendégek által közkedvelt
• Alanya központjától 1 km-re
• Tengerparttól való távolság 50 m
• Strandszervíz térítés ellenében
• Ingyenes WIFI a lobbyban

TAC PREMIER HOTEL ★★★★

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
A repülőtértől kb 120 km-re, Alanya belváro-
sában található szálloda, a Kleopátra strand 
pár perces sétával érhető el. A kikötőbe, 
az óvárosba könnyen besétálhatunk akár a 
főutcán, akár a strand mellett húzódó utcán, 
amely a két éve átadott felvonóhoz vezet. 
Nagyon szépen kialakított park, játszóterek 
és szökőkútak találhatóak a város ezen ré-
szén. Visszatérő vendégek az ízletes étele-
ket emelik ki pozitívumként.

TripAdvisor

All Inclusive

162.380
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Konakli és Alanya között félúton
• Alanya központjától 7 km-re
• Tengerparttól való távolság 50 m
• Homokos-aprókavicsos part

BEACH CLUB DOGANAY ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
Alanya központjától 7 kilométerre 
elhelyezkedő szállodát egy út választja el 
az aprókavicsos tengerparttól, melyhez egy 
stég is tartozik. A szálloda vendégeink egyik 
kedvence korosztálytól függetlenül, immáron 
negyedik éve exkluzív ajánlat az Orex 
Travel kínálatában. A szálloda saját partjára 
a medence végénél található alagúton 
keresztül lehet lejutni, ahol akár snack jellegű 
ebédünket is elfogyaszthatjuk. Az antalyai 
repülőtértől kb. 115 km-re található.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

174.835
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Csak az Orex Travel-nél
• Alanya központjától 5 km-re
• Tengerparttól való távolság 200 m
• Ingyenes strandszervíz
• Ingyenes WIFI a lobbyban

SIMPLY FINE ★★★★

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
Egyszerű, a közelmúltban felújított városi 
szálloda csak felnőtteknek, a repülőtértől kb. 
130 km-re. Visszatérő vendégeink kedvelt 
szállodája. A közelben található bazárban 
csütörtökönként kedvünkre vásárolhatunk, 
alkudozhatunk a helyi árusokkal. A 
városközpont busszal, illetve taxival néhány 
perc alatt elérhető, ahol kellemes sétát 
tehetünk a kikötőben.

All Inclusive

162.380
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Antalyai repülőtértől 90 km-re
• Alanya központjától 1 km-re
• Közvetlenül a tengerparton
• Felnőtt és gyermek csúszdapark
• Sétatávolságra az Alara bazártól

A GOOD LIFE UTOPIA FAMILY RESORT ★★★★

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
A Water Planet csúszdapark mellé 
sziklaszirtre épült, a csúszdák szerelmeseinek 
ideális családi szállodája, mely kb. 90 km-
re található a repülőtértől. Tengerpartja 
mesterségesen kialakított: trópusi homokos, 
valamint stéggel ellátott, amelyet lifttel lehet 
megközelíteni. Az Alara Bazaar kellemes 
sétával megközelíthető.

All Inclusive

191.435
Ft-tól/fő

7 éjszaka

TripAdvisor

TripAdvisor
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ALANYA ALANYA

• Alanya központjától 18 km-re
• Tengerparttól való távolság 50 m
• Vízben sziklalemezek lehetnek
• Tengeri cipő viselése ajánlott
• Ingyenes WIFI a lobbyban

EFTALIA OCEAN ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
A 2017-ben nyílt hotel az Eftalia 
szállodalánc tagja, egy főépületből és 
három medencekapcsolatos épületből áll. 
A repülőtértől kb.100 km-re helyezkedik el. 
A tengerparttól csak egy út választja el, a 
tengerparti oldalon található Eftalia Island 
csúszdapark felejthetetlen kikapcsolódást 
biztosít minden korosztály számára. A 
magyar vendégek körében igen kedvelt 
szállodától csak 15 percnyi sétatávolságra 
található a Sealanya delfinárium.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

205.665
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Utolsó felújítás: 2016
• Tengerparttól való távolság 50 m
• Homokos-aprókavicsos part
• Vízben sziklalemezek lehetnek
• Tengeri cipő viselése ajánlott

EFTALIA VILLAGE ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
Az Eftalia Hotels szállodalánc első, 2006-
ban épült hotele, amely tényleg egy kis falura 
hasonlít épületeivel. Payallar településen 
található, később közvetlen mellette 
építették fel a szállodalánc több másik 
tagját is. A tengerparti oldalon található a 
szintén a szállodához tartozó Eftalia Island 
csúszdapark, ahová egy felüljárón keresztül 
lehet átjutni. A legközelebbi, szerdai napokon 
Konakliban található helyi piac kisbusszal 
könnyen elérhető.

TripAdvisor

All Inclusive

192.305
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Csak az Orex Travel-nél
• Alanya központjától 22 km-re
• Tengerparttól való távolság 80 m
• Ingyenes strandszervíz
• Csúszdapark

ALAIYE RESORT ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
Az Alaiye Resort szálloda Alanyában, kb. 100 
km-re található a repülőtértől. Hosszú évek 
óta a magyar vendégek körében közkedvelt. 
Az út alatt átvezető alagúton átjutva szintén 
a szállodához tartozó Alaiye Park szolgál-
tatásait használhatják, a tavalyi szezonra új 
csúszdákkal bővült a kínálat, illetve snack bár 
került kialakításra. A szállodához tartozó ten-
gerpart az alanyai régió egyetlen homokos, 
lassan mélyülő partja.

TripAdvisor

All Inclusive

210.490
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Konakli és Alanya között félúton
• Alanya központjától 8 km-re
• Közvetlenül a tengerparton
• Gyorsan mélyülő, homokos-

aprókavicsos part
• Ingyenes WIFI a medencénél

KEMAL BAY ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
A szépen felújított szálloda, gyorsan mélyülő, 
közvetlen tengerparton fekszik, kb. 112 km-
re a repülőtértől. A teraszáról csodás kilátás 
nyílik a tengerre, így onnan csodálhatjuk 
a naplementét. A vendégek a kedves, 
segítőkész személyzetet és a finom ételeket 
dicsérik. A tengerparton és a tengerben 
sziklalemezek találhatók, így ajánlott a 
tengeri cipő viselete. A szálloda két másik 
szállodával együtt az Alanya bejárata előtti 
utolsó öbölben található.

TripAdvisor

All Inclusive

227.010
Ft-tól/fő

7 éjszaka
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ALANYA ALANYA

• Az antalyai repülőtértől 98 km-re
• Alanya központjától 22 km-re
• Közvetlen tengerparti
• Homokos, lassan mélyülő part
• Csúszdapark

LONICERA PREMIUM ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
A 2020-ban nyílt szálloda a Lonicera World 
Resort & Spa közvetlen szomszédságában 
épült, és a másik két szállodával együtt 
alkot hatalmas komplexumot.  A szálloda kb. 
98 km-re található az antalyai repülőtértől. 
Tengerpartja egy öbölben található, 
homokos és lassan mélyülő. A vendégek 
használhatják a Lonicera World Resort & Spa 
szolgáltatásait. A szállodától sétatávolságra 
vásárlási lehetőségek érhetők el.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

227.010
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Az antalyai repülőtértől 98 km-re
• Alanya központjától 22 km-re
• Közvetlen tengerparti
• Homokos, lassan mélyülő part
• Csúszdapark

LONICERA WORLD RESORT & SPA ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
A 2022-es szezonra a két szálloda egyesül 
és egyként fog tovább működni. A Lonicera 
Resort az újabb szállodarész, mely minden 
kényelmi szinten megérdemli az 5 csillagos 
besorolást. A Lonicera World valamivel 
alacsonyabb színvonalat képvisel. A két 
szálloda együtt alkot hatalmas komplexumot, 
így biztosítva, hogy a vendégek biztosan 
ne unatkozzanak nyaralásuk ideje alatt. A 
magyar utasok körében kifejezetten kedvelt, 
családbarát szálloda, csúszdaparkkal.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

213.460
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Alanya központjától 18 km-re
• Tengerparttól való távolság 50 m
• A vízben sziklalemezek 

előfordulhatnak
• Tengeri cipő viselése ajánlott
• Ingyenes WIFI a lobbyban

EFTALIA MARIN ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
Az Eftalia szállodalánc tagja 2014-ben épült. 
A szállodának nincsen saját csúszdaparkja,
a vendégek kizárólag az út túloldalán 
elhelyezkedő Eftalia Island csúszdaparkját 
használhatják. A csúszdaparkot egy 
felüljárón keresztül lehet megközelíteni. Az 
ultra all inclusive ellátás ellenére a szálloda 
koncepciójába az import alkoholos italok 
nem tartoznak bele, így azok fogyasztása 
térítés ellenében lehetséges.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

195.500
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Családbarát
• Alanya központjától 20 km-re
• Tengerparttól való távolság 50 m
• Homokos-aprókavicsos part
• Felnőtt és gyermek csúszdapark

LONG BEACH RESORT HOTEL ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
A szálloda az alanyai régióban, a 
repülőtértől kb. 105 km-re helyezkedik el. 
A szállodát választó utasok felejthetetlen 
és élményekben gazdag hetet tölthetnek 
itt. Gyermekes családoknak kimondottan 
megfelelő választás. Rengeteg medence, 
csúszdapark-minden korosztály számára-, 
vidámpark található a területén. Gyerekeket 
és felnőtteket napközbeni és esti animációs 
programokkal várják. A szálloda közelében 
delfinárium is található.

TripAdvisor

All Inclusive

237.615
Ft-tól/fő

7 éjszaka
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ALANYA ALANYA

• Alanya központjától 25 km-re
• Közvetlen tengerparti
• Homokos és sziklás tengerparti 

résszel
• Tengerparti pavilonok
• Bazár a közelben

RUBI PLATINUM SPA RESORT ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
A 2014-ben nyílt szálloda görög szigetekre 
jellemző stílusban épült. A szálloda Avsallar 
településen található, az antalyai repülőtértől 
kb. 95 km-re. A szálloda az avsallari bazárral 
szemben található, így esténként lehetőség 
nyílik a vásárlásra. A szállodának két különböző 
partrésze van, egy rövidebb homokos és 
egy kicsit hosszabb sziklás. Alanyába a helyi 
kisbusszal könnyen eljuthatunk.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

269.845
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Csak az Orex Travel-nél
• Alanya központjától 3 km-re
• Tengerparttól való távolság 30 m
• Homokos-aprókavicsos part
• Piac és bazár közelében

ASIA BEACH RESORT & SPA ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
A szálloda Alanya Oba kerületében, az antalya 
repülőtértől kb. 130 km-re helyezkedik 
el. Impozáns városi 5 csillagos szálloda, 
kicsi alapterülettel, egy medencével. A 
tengerpartja homokos-aprókavicsos és 
fokozatosan mélyülő. Tengerpartján egy 
stég is található, ahonnan gyönyörködhetünk 
a naplementében. A hétfői és a csütörtöki 
piacot is könnyen elérhetjük a szállodából, 
így számtalan lehetőség nyílik a vásárlásra.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

203.885
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Csak az Orex Travel-nél
• Alanya központjától 22 km-re
• Tengerparttól való távolság 250 m
• Homokos, lassan mélyülő part

MY HOME RESORT ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
A szálloda a D400-as főút mentén Avsallar 
településen található, az antalyai repülőtértől 
kb. 95 km-re. Visszatérő vendégek által 
igen kedvelt szálloda, ár-érték arányban 
kategóriájának megfelelő. A település 
központja egy kisebb sétával vagy a főúton 
közlekedő helyi járattal közelíthető meg.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

215.155
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Az antalyai repülőtértől 110 km-re
• Alanya központjától 14 km-re
• Tengerparttól való távolság 150 m
• Homokos, kavicsos, néhol sziklás 

part

ROYAL GARDEN BEACH ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
Konakli településen található szálloda 
vendégeink egyik kedvence. Konakli a 4 
éve épült Mega Mall bevásárlóközpontjával, 
az e mögött található bazársorral, a szerdai 
piaccal, ahol megismerkedhetünk a helyi 
kofákkal és termékeikkel, várja az ide 
utazókat. A központhoz közel található egy 
4 minaretes mecset, amelyet akár egyénileg 
is felfedezhetünk. Szintén a központban 
található a Summer Garden diszkó, amely 
közkedvelt a szórakozni vágyók körében.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

178.850
Ft-tól/fő

7 éjszaka
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ALANYA ALANYA

• Csak az Orex Travel-nél
• Alanya központjától 7 km-re
• Tengerparttól való távolság 900 m
• Homokos-aprókavicsos 

tengerpart
•  Ingyenes WIFI a lobbyban

CLUB PARADISO ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
A szálloda Alanya központján túl, egy domb 
oldalán helyezkedik el. Az antalyai repülőtértől 
kb. 130 km-re található. A több épületből álló 
szállodakomplexum szobáiból gyönyörű a 
kilátás a tengerre és a környező tájra, házakra. 
Főként gyermekes családoknak lehet 
ideális választás, mert a szálloda animátor 
csapata számos programmal várja a kicsiket, 
mindemelett a hotel aquaparkja és medencéi 
biztosítják az önfeledt szórakozást.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

184.480
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Családbarát
• Alanya központjától 17 km-re
• Tengerparttól való távolság 350 m
• Homokos-aprókavicsos 

tengerpart
• Csúszdapark 12 csúszdával

UTOPIA WORLD ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
Alanya legutolsó szállodája egy domb tetején
helyezkedik el, ahonnan a kilátás magával 
ragadó. Bármerre nézünk, mindenfelé 
banánültetvényeket látunk. A repülőtértől 
való távolsága miatt, amely kb. 155 km, privát
transzfert javaslunk igénybe venni. A helyi 
kisbusz a szálloda főkapujáig közlekedik, 
innen Mahmutlarba érdemes bemenni, ha 
bazározni szeretnénk. A településen szerdán
és szombaton van helyi piac.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

224.045
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Feltöltődni vágyó utasoknak
• Teljesen felújított
• Alanya központjától 25 km-re
• Távolság a tengerparttól 100 m
• Csúszdapark
• Ingyenes WIFI a lobbyban

UTOPIA RESORT & RESIDENCE ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
A 2019-ben felújított Utopia Resort & 
Residence az Utopia szállodalánc tagja. 
Avsallarban található, az antalyai repülőtértől 
kb. 95 km-re helyezkedik el. A felújítás 
után vendégeink egyik kedvenc szállodája 
lett. Az ételek bőséges választéka, az 
italkülönlegességek sokasága és sportolási 
lehetőségek színes tárháza várja a 
vendégeket.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

203.930
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Feltöltődni vágyóknak
• Teljesen felújított
• Panorámás szobák
• Alanya központjától 25 km-re
• Közvetlenül a homokos 

tengerparton
• Ingyenes WIFI a lobbyban

UTOPIA BEACH CLUB ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
Az Utopia szállodalánc tagja, amely az alanyai 
régió legszebb, teljesen homokos lassan 
mélyülő öblében található, Incekumban. Az 
antalya repülőtértől kb. 90 km-re található. 
A 2020-as szezonra teljesen fel lett újítva. 
A szállodának van egy főépülete és több 
kisebb villa épülete. A főépületi tengerre 
néző szobákból fantasztikus panoráma tárul 
elénk. Környezete gyönyörű fenyőligetes.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

204.830
Ft-tól/fő

7 éjszaka
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BELEK BELEK

• Exkluzív 5*-os kategória
• Prémium minőségű szolgáltatások
• Közvetlenül a homokos 

tengerparton
• Csúszdapark 

REGNUM CARYA ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / BELEK
A méltán népszerű szálloda exkluzív 5 
csillagos kategóriának megfelelő, igényes 
szálloda. A szálloda az antalyai repülőtértől 
kb. 35 km-re, Belek központjától kb. 5 km-re 
található. Hatalmas gondozott kertje kiválóan 
alkalmas számos animációs- és sportprogram 
megrendezésére. Az aktív kikapcsolódás és a 
tenisz szerelmeseit sem hagyják unatkozni, a 
szálloda területén 12 db teniszpálya található. 
A gyermekeket játszóház és aquapark várja.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

725.080
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Sportolást kedvelő utasoknak
• Antalyai repülőtértől 25 km-re
• Tengerparttól való távolság 1200 m
• Professzionális futball, golf, 

teniszpálya
• Csúszdapark

TITANIC DELUXE BELEK ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / BELEK
A Titanic szállodacsoport tagja, minőségi 
szolgáltatásokkal várja a nyaralni vágyókat. A 
szálloda a Besgöz folyó partján található, és 
ugyan 1200 méterre fekszik a tengerparttól, 
de egy ösvényen kellemes sétával 
megközelíthető, vagy a szálloda kishajója, 
illetve kisvonata is rendelkezésünkre áll, 
amely folyamatosan viszi le-fel a vendégeket 
a szálloda tengerpartjára. A folyópart egyik 
oldalán professzionális golfpályák, valamint 
futballpályák találhatók.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

318.010
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Anyacégünk saját szállodája
• Prémium minőségű szolgáltatások
• Antalyai repülőtértől 35 km-re
• Belek központjától 3 km-re
• Csúszdapark

SELECTUM FAMILY RESORT ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / BELEK
Korábban Letoonia Golf Resort néven 
ismert szálloda 2020-tól Selectum Family 
Resort szállodaként üzemel tovább. A 
már megszokott Selectum minőséget 
nyújtja, főként gyermekes családok részére 
ajánljuk. A szálloda közvetlenül a homokos 
tengerparton fekszik. A tengerpartot az Acisu 
folyó felett átívelő fahídon közelíthetjük meg. 
Főépületből és 2-3 emeletes bungalókból áll. 
Rendezett kert, játszóterek, medencék és 
csúszdapark várja a vendégeket.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

308.785
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Exkluzív 5*-os kategória
• Prémium minőségű szolgáltatások
• Anyacégünk saját szállodája
• Közvetlenül a homokos 

tengerparton
• Csúszdapark

SELECTUM LUXURY RESORT ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / 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 szálloda az antalya 
repülőtértől kb. 27 km-re, Belek központjától 
kb. 4 km-re található. A Selectum Luxury 
Resort egy prémium kategóriájú szálloda, 
melyet az igazi luxust kedvelőknek ajánlunk. 

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

444.680
Ft-tól/fő

7 éjszaka
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LARA LARA

• Családosok kedvence
• Az antalyai repülőtértől 10 km-re
• Homokos-aprókavicsos tengerpart
• 7 a’la carte étterem
• Hatalmas csúszda- és vízi park
• Vidámpark

DELPHIN BE GRAND RESORT ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / LARA
A Delphin szállodalánc tagja, minőségi 5 
csillagos szálloda, rövid transzferidővel 
elérhető. Antalya Kundu régió legnagyobb 
területű szállodája, számos szolgáltatással 
rendelkezik. Építészetileg is kiemelkedő, 
remek helyszínt biztosít a különböző 
sporttevékenységekhez, a régió legnagyobb 
víziparkjával, kalandparkjával várja vendégeit. 
Minden korosztály számára lehetőséget 
biztosít a szórakozásra és a pihenésre. 
Gyermekes családok részére kitűnő 
választás.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

335.640
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Családosok kedvence
• Az antalyai repülőtértől 10 km-re
• Homokos-aprókavicsos tengerpart
• Tágas szobák
• 5 felnőtt és 3 gyermek csúszda
• Mini vidámpark

DELPHIN IMPERIAL LARA ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / LARA
A Delphin szállodalánc tagja, minőségi 5 
csillagos szálloda, rövid transzferidővel 
elérhető. A szálloda közvetlenül a homokos-
aprókavicsos tengerparton fekszik. Területén 
több medence, csúszdapark és kalandpark 
található. A napközbeni és az esti animációs- 
és sportprogramokról a szálloda animátor 
csapata gondoskodik. Esténként élő zene 
és profi előadóművészek szórakoztatják a 
vendégeket. Minden korosztály számára 
tökéletes választás lehet.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

339.490
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Családbarát
• Rövid transzferidővel
• Tengerparttól való távolság 500 m
• Homokos-aprókavicsos part
• Vízi és csúszdapark

ASKA LARA RESORT ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / LARA
Az Aska Lara Resort családosoknak 
lehet tökéletes választás, hiszen rövid 
transzferidővel megközelíthető, a repülőtértől 
mindössze 12 km-re található. A szálloda nagy 
területen elhelyezkedő vízi parkkal – wet’n 
wild park - és 9 csúszdás aquaparkkal várja 
vendégeit. Bár nem közvetlen tengerparti, a 
strandra könnyedén lejuthatunk gyalogosan 
vagy a szálloda által üzemeltetett kisbusszal. 
Visszatérő vendégeink egyik kedvelt 
szállodája.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

257.135
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Anyacégünk saját szállodája
• Különleges építészeti kivitelezés
• Felújított standard és családi 

szobák
• Homokos-aprókavicsos tengerpart
• Teniszpálya

ASTERIA KREMLIN PALACE ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / LARA
A szálloda anyacégünk saját tulajdona, 
2018 szeptemberében került az Asteria 
szállodák kínálatába. A szállodát elsősorban 
gyermekes családoknak ajánljuk, hiszen rövid 
transzferidővel megközelíthető, mindössze 
16 km a repülőtértől. A szálloda mesébe 
illő épületei a moszkvai Kremlin Palotára 
hasonlítanak. A 2020-as szezonra 300 szoba 
teljes felújításra került. A szálloda közvetlenül 
a homokos-aprókavicsos tengerparton 
fekszik.

Tripadvisor

Ultra All Inclusive

263.695
Ft-tól/fő

7 éjszaka
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LARA LARA

• Családbarát
• Az antalyai repülőtértől 10 km-re
• Közvetlenül a homokos-

aprókavicsos parton
• Felnőtt és gyermek csúszdapark
• Teniszpálya

SHERWOOD EXCLUSIVE LARA ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / LARA
A Sherwood szállodalánc tagja minőségi 
5 csillagos szálloda, rövid transzferidővel 
elérhető. A szálloda közvetlenül a homokos-
aprókavicsos tengerparton fekszik. Területén 
több medence és egy 7 csúszdás aquapark 
található. A napközbeni és az esti animációs- 
és sportprogramokról a szálloda animátor 
csapata gondoskodik. Esténként élő zene 
és profi előadóművészek szórakoztatják a 
vendégeket. Minden korosztály számára 
tökéletes választás lehet.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

295.200
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Pároknak, baráti társaságoknak
• Az antalyai repülőtértől 10 km-re
• Közvetlenül a homokos-

aprókavicsos parton
• Futball- és teniszpálya
• Csúszdapark

TITANIC BEACH LARA ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / LARA
A Titanic szállodacsoport tagja, az Antalyához 
tartozó larai partszakasz első szállodáinak 
egyike, amely napjainkig is megőrizte 
minőségét. Érdekessége a formája: egy 
hatalmas hajóra hasonlít. Gyermekekkel 
utazóknak és a sportok kedvelőinek is kitűnő 
választás lehet. A csúszdák szerelmeseit 
aquapark, a sport kedvelőit futball- és 
teniszpályák várják. Minden korosztály 
számára tökéletes választás lehet.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

322.625 
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Pároknak, idősebb korosztálynak
• Pihenésre vágyóknak
• Az antalyai repülőtértől 12 km-re
• Követlenül a homokos 

tengerparton
• Egy kültéri medence

MELAS LARA ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / LARA
A Melas szállodalánc tagja, kifinomult 
eleganciával, a homokos larai partrészen. 
Talán egyetlen szálloda ezen a szakaszon, 
amelyre az alábbi jellemzők érvényesek: 
elegáns, csendes. Főként a nyugodt 
pihenésre vágyó utasoknak ajánljuk. Területe 
a többi resort szállodához képest kisebb. A 
nyaralásukat itt töltő vendégek 95%-a máskor 
is visszatérne, illetve másnak is ajánlja. A 
szállodából kellemes kirándulást tehetünk a 
közkedvelt Düden vízeséshez is.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

293.195
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Családbarát
• Az antalyai repülőtértől 15 km-re
• Tengerparttól való távolsága 250 m
• Homokos-aprókavicsos tengerpart
• Nagyméretű standard szobák
• Csúszdapark

ROYAL SEGINUS HOTEL ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / LARA

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

303.355
Ft-tól/fő

7 éjszaka

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 wellness szolgáltatások 
egyikének. Ha mindez nem lenne elég, 
önfeledt szórakozási lehetőséget nyújt a 
szállodában található diszkó. 
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SIDE SIDE

• Side központjától 4 km-re
• Tengerparttól való távolság 250 m
• Séta távolságra a kumköyi bazár
• WIFI internetkapcsolat a lobbyban
• 3 csúszda

VILLA SIDE RESIDENCE ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 60 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 4 kilométerre 
Side központjától. A Kumköy településen 
fekvő hotel a Villa Side testvérszállodája. A 
Side felé vezető úton bazárok sokaságában 
eredeti török termékeket szerezhetünk be. 
Sidébe és Manavgatba a főúton közlekedő 
helyi kisbusszal juthatunk be könnyedén. 
A szálloda 250 méterre fekszik a homokos 
tengerparttól, ahová ingyenes kisbusz 
közlekedik.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

226.465
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Side központjától 8 km-re
• Tengerparttól való távolság 260 m
• Homokos part
• WIFI internetkapcsolat a lobbyban
• 2 csúszda

SIDE BREEZE HOTEL ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 55 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 8 kilométerre Side 
központjától. A szálloda 260 méterre fekszik 
Side egyik legszebb homokos tengerpartjától. 
A szálloda területén két medence és egy 
csúszdás medence található. A Manavgathoz 
közeli szállodát a vendégek különösen 
szeretik. A kicsiket a szálloda mini klubja 
és animátor csapata egész napos színes 
programokkal várja.

TripAdvisor

All Inclusive

184.735 
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Csak az Orex Travelnél
• Side központjától 8 km-re
• Tengerparttól való távolság 500 m
• Homokos part
• Tengerparti bár

SIDE AQUAMARIN RESORT & SPA ★★★★+

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 60 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 8 kilométerre 
Side központjától, ahová a 10 percenként 
közlekedő helyi kisbusszal juthatunk be. A 
szálloda 500 méterre fekszik a lassan mélyülő 
homokos tengerparttól. A településeket 
összekötő úton helyezkedik el, a bazársor 
karnyújtásnyira található.

TripAdvisor

All Inclusive

205.330
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Side központjától 5 km-re
• Tengerparttól való távolság 600 m
• Homokos part
• 2 kültéri medence
• 2 csúszda

SIDE VILLAGE ★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 60 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 5 kilométerre Side 
központjától. A szálloda 600 méterre fekszik 
a lassan mélyülő homokos tengerparttól. A 
településeket összekötő úton helyezkedik 
el, számos vásárlási lehetőség található a 
szálloda körül.

TripAdvisor

All Inclusive

248.600
Ft-tól/fő

7 éjszaka
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SIDE SIDE

• Csak az Orex Travelnél
• Okucalarban, Sidétől 30 

kilométerre 
• Tengerparttól való távolság 200 m
• Kavicsos part, tengeri cipő viselete 

ajánlott

RAYMAR HOTELS AND RESORTS ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 90 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 30 kilométerre 
Side központjától. Ugyan területileg Sidéhez 
tartozik, de a városba csak átszállással lehet 
eljutni, Alanya, illetve az Alanyához közeli 
települések elérhetőbbek. 2020-ban új 
csúszdaparkkal bővült a szálloda. A szálloda 
200 méterre fekszik a kavicsos tengerparttól, 
ezáltal tengeri cipő viselete ajánlott. 

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

210.165
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Manavgattól 15 km-re
• Tengerpartja kavicsos-sziklás, 

tengeri cipő ajánlott
• Partjára egy alagúton keresztül 

lehet lejutni
• WIFI internetkapcsolat a lobbyban

CALIDO MARIS HOTEL ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 75 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 15 kilométerre 
Manavgat városától. A szálloda és a tengerpart 
között egy főút húzódik, a tengerparttól való 
távolság 50 m, amit egy alagúton keresztül 
közelíthetünk meg. Területén medencék, 
gyermekmedence, aquapark és különböző 
sportolási lehetőségek vannak. Elsősorban 
oroszajkú vendégek által látogatott szálloda.

Tripadvisor

All Inclusive

235.905 
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Csak az Orex Travelnél
• 300 méterre a homokos parttól
• Csúszdák felnőttek és gyerekek 

számára
• WIFI internetkapcsolat a lobbyban

HANE FAMILY ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 60 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 8 kilométerre Side 
központjától. A Primasol szállodalánc tagja, 
elsősorban családoknak ajánljuk, de minden
korosztály ideális kikapcsolódást nyújt. A 
szálloda 300 méterre fekszik a lassan mélyülő 
homokos tengerparttól. Kis kertjében nagyon
szép pálmafák találhatóak.

TripAdvisor

All Inclusive

212.100
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Csak az Orex Travelnél
• 200 méterre a homokos parttól
• Csúszdák felnőttek és gyerekek 

számára
• WIFI internetkapcsolat a lobbyban

HANE GARDEN ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 60 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 8 kilométerre 
Side központjától. A Primasol szállodalánc 
tagja, egy kisebb hotel, amelyet a visszatérő 
vendégek mindenkinek ajánlanak. Barátságos
személyzet, és jókedvű animátorok 
gondoskodnak, hogy mindenki jól érezze 
magát. Side és Manavgat helyi kisbusszal 
könnyen elérhető.

TripAdvisor

All Inclusive

212.100
Ft-tól/fő

7 éjszaka
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SIDE SIDE

• Csak az Orex Travelnél
• Tengerpartja homokos
• Side központjától 1,5 km-re
• WIFI internetkapcsolat a lobbyban 

és a medencéknél

SIDE PRENSES RESORT & SPA ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 60 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 1,5 kilométerre 
Side központjától. A szálloda 150 méterre 
fekszik a homokos tengerparttól. A medencék 
felől egy lifttel juthatunk le az utcaszintre, 
ahonnan pár perc séta a szálloda saját 
homokos partszakasza. A tájra néző szobák 
az út forgalma miatt zajosabbak lehetnek.

TripAdvisor

All Inclusive

199.145
Ft-tól/fő

7 éjszaka

Ultra All Inclusive

298.480
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Side és Kumköy bazár,valamint Side 
óvárosa könnyen megközelíthető a 
pálmafás sétányon

• Tengerpartja homokos
• A tengerparton bár üzemel
• Gyermek csúszdapark

NARCIA RESORT HOTEL ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 55 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 5 kilométerre 
Side központjától. A szálloda 350 méterre 
fekszik a homokos tengerparttól, ahová 
ingyenes kisbusz közlekedik. 2020-ban 
egy melléképülettel és egy gyermekek által 
bizonyítottan kedvelt csúszdaparkkal bővült. 
Gyermekes családoknak ajánljuk elsősorban.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

185.325
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Közvetlen homokos part
• Side óvárosa egy kellemes sétával 

megközelíthető
• Több medencével és 4 csúszdával

MELAS RESORT ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 65 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 2 kilométerre 
Side központjától, amelyet akár a szálloda 
és a tengerpart között húzódó pálmafás 
ösvényen is megközelíthetünk. A szálloda 
közvetlenül a homokos tengerparton fekszik. 
A Melas cégcsoport tagja, elsősorban német 
vendégek által kedvelt. Ugyan régebbi 
építésű, de a minősége mai napig is tökéletes.

TripAdvisor

• Csak az Orex Travelnél
• Homokos tengerpartjához stég is 

tartozik
• Wifi internetkapcsolat térítés 

ellenében (5 EUR/nap, 15 EUR/hét

THE SENSE DE LUXE HOTEL ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 65 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 4 kilométerre 
Side központjától. A szálloda 150 méterre 
fekszik a homokos tengerparttól, melyhez 
egy stég is tartozik. Side óvárosát a szálloda 
előtt húzódó pálmafás ösvényen is könnyen 
elérjük. Ha pedig vásárolni szeretnénk, 5 perc 
alatt elérhető a Kumköy és Side településeket 
összekötő út, ahol ameddig a szem ellát 
bazár található.

TripAdvisor

All Inclusive

253.695
Ft-tól/fő

7 éjszaka
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SIDE SIDE

• A szálloda a Manavgat folyó 
partján fekszik

• Tengerpartja homokos-kavicsos
• A manavgati hétfői és csütörtöki 

bazár helyi buszjáratokkal könnyen 
elérhető

DIAMOND PREMIUM HOTEL & SPA ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 70 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 7 Side, és 5 
kilométerre Manavgat központjától. A szálloda 
250 méterre fekszik privát tengerpartjától, 
a Manavgat folyó partján. A tengerpart 
homokos-kavicsos és hirtelen mélyülő. A 
partra a medence melletti alagúton juthatunk 
le egy pár perces sétával. A szálloda több 
medencének és egy aquaparknak ad otthont. 
Sorgun és Titreyengöl központja, a Novamall 
bevásárlóközpont helyi kisbuszokkal könnyen 
elérhetőek.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

208.630
Ft-tól/fő

7 éjszaka

All Inclusive

231.755
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Közvetlen, homokos tengerpart
• A tengerparton bár üzemel
• Több medencével és 4 csúszdával 

rendelkezik

DIAMOND DE LUXE HOTEL & SPA ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 55 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 12 kilométerre Side 
központjától. A 2021-ben nyílt, a tengerre 
merőlegesen épült szálloda bebizonyította, 
hogy minden elvárásnak megfelel. A szálloda 
közvetlenül a homokos tengerparton fekszik. 
Gündogdü település bazársora pár perces 
sétával elérhető.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

258.735
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Csak az Orex Travelnél
• Tengerpartja homokos
• Wifi internetkapcsolat a szálloda 

egész területén – 1 óra/nap 
ingyenes, további használat 1 EUR/
nap/fő

NOVUM GARDEN ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 55 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és 11 kilométerre Side 
központjától. A szálloda 200 méterre található 
a homokos tengerparttól melyhez egy stég 
is tartozik. A szálloda elsősorban német 
vendégek által látogatott hotel, lépcsőzetes 
medencéjével, nagyon szép gondozott 
kertjével minőségi nyaralást biztosít az 
ideérkező vendégeknek. Gündogdu 
településen található bazár pár perces séta, 
ahol kipróbálhatjuk alkudozási technikáinkat.

TripAdvisor

• Tengerpartja homokos és 350-850 
méterre található

• A tengerparton bár üzemel
• Aquapark 9 felnőtt és 4 gyerek 

csúszdával
• WIFI internetkapcsolat a lobbyban

VONRESORT GOLDEN BEACH ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 55 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 12 kilométerre 
Side központjától. A szálloda 350-850 
méterre fekszik a lassan mélyülő homokos 
tengerparttól, ahová gyalog vagy akár 
a szálloda golfautójával is lejuthatunk. A 
szállodához több medence és saját aquapark 
tartozik, amely 9 felnőtt csúszdával, 4 
gyermek csúszdával rendelkezik. 

Tripadvisor

Ultra All Inclusive

238.870
Ft-tól/fő

7 éjszaka
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SIDE SIDE

• Felnőtt hotel (18+)
• Side központjától 8 km-re
• 50 méterre a homokos 

tengerparttól

COMMODORE ELITE SUITES ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 55 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 8 kilométerre Side 
központjától. A szálloda 50 méterre található 
a lassan mélyülő homokos tengerparttól. 
Elsősorban német vendégek keresik fel, a 
visszatérő vendégek által kedvelt, minőségi 
felnőttszálloda.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

287.600
Ft-tól/fő

7 éjszaka

Ultra All Inclusive

327.660
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Side központjától 8 km-re
• Side és Manavgat is könnyen 

elérhető helyi kisbusszal
• A tengerparton bár üzemel
• 3 csúszda

SEA SHELL RESORT & SPA ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 55 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 8 kilométerre Side 
központjától. A szállodát csak egy ösvény 
választja el a lassan mélyülő homokos 
tengerparttól. A szálloda kis területen fekszik, 
panorámás tengerre néző szobájából csodás 
látvány tárul elénk. Az itt járt vendégek 
mindegyike csak ajánlani tudja.

Ultra All Inclusive

246.030
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Colakliban, Sidétől 9 km-re
• Közvetlen, homokos tengerpart
• Aquapark 5 felnőtt, 3 gyermek 

csúszdával
• WIFI internetkapcsolat a lobbyban, 

közösségi terekben

ROYAL ALHAMBRA PALACE ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 56 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 9 kilométerre 
Side központjától. A 2012-ben épült szálloda 
arab stílusjegyeket képvisel és a Stone 
szállodalánc tagja. A szálloda közvetlenül 
a homokos tengerparton fekszik. Hatalmas 
területén több medence, gyermekmedence, 
egy aquapark és egy mini vidámpark található. 
Side és Manavgat a helyi kisbuszokkal 
könnyen elérhető.

• Evrensekiben, Sidétől 5 km-re
• Közvetlen, homokos tengerpart
• Aquapark 8 felnőtt, 3 gyermek 

csúszdával

ROYAL TAJ MAHAL HOTEL ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 48 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 5 kilométerre Side 
központjától. A Stone szállodalánc tagja, 
indiai stílusjegyeket képvisel. A szálloda 
közvetlenül a homokos tengerparton fekszik. 
Csúszda és mini vidámparkja a Royal Dragon 
vendégeivel közös használatú. A szálloda 
közelében bazárok sokasága található.

Ultra All Inclusive

287.750
Ft-tól/fő

7 éjszaka

TripAdvisor

TripAdvisor TripAdvisor
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SIDE SIDE

• Kumköyben, Sidétől 7 kilométerre
• Side óvárosa a helyi kisbusszal 

könnyen megközelíthető
• Tengerpartja homokos

LUNA BLANCA RESORT & SPA HOTEL ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 65 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 7 kilométerre Side 
központjától. A szálloda 300 méterre fekszik a 
lassan mélyülő homokos tengerparttól, ahová 
pár perces sétával vagy a szálloda ingyenes 
kisbuszával is kijuthatunk. Kisebb területen 
elhelyezkedő minőségi szolgáltatásokat 
nyújtó szálloda.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

291.050
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Tengerparttól való távolság 300 m
• Homokos, lassan mélyülő part
• A tengerparton bár üzemel
• 2 felnőtt, 1 gyerekmedence
• 4 csúszda

GRAND SEKER ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 50 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 8 kilométerre Side 
központjától. Privát strandja a hoteltől kb. 5 
perc sétára található a sidei régió legszebb 
homokos partrészén. A szálloda közelében 
számos vásárlási lehetőség található, de a 
helyi kisbusszal könnyen eljuthatunk Side 
óvárosába, vagy akár Manavgatba is.

All Inclusive

211.960
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Side központjától 5 km-re
• Közvetlen, homokos, lassan 

mélyülő tengerpart
• 2 kültéri medence

SEADEN QUALITY RESORT & SPA ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 64 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 5 kilométerre 
Side központjától. A szálloda közvetlenül 
a homokos, lassan mélyülő tengerparton 
fekszik. A Seaden szállodalánc tagja, amely 
magas színvonalú szolgáltatásokkal várja 
vendégeit. Nászutasokat meglepetések 
várják.

TripAdvisor

• Side központjától 15 km-re
• Közvetlenül a homokos-kavicsos 

parton
• Csúszdapark

SEADEN SEA WORLD RESORT & SPA HOTEL ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 70 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 15 kilométerre 
Side központjától. A szálloda közvetlenül a 
homokos-kavicsos tengerparton fekszik. A 
Seaden szállodalánc tagja, mely gyermekes 
családoknak lehet megfelelő választás. 
Nászutasokat meglepetések várják. 

TripAdvisor

All Inclusive

226.715
Ft-tól/fő

7 éjszaka

Ultra All Inclusive

246.280
Ft-tól/fő

7 éjszaka

TripAdvisor
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SIDE SIDE

• Csak az Orex Travelnél
• Side óvárosa akár egy kellemes 

sétával is megközelíthető
• Közvetlen, homokos tengerpart
• Aquapark 11 csúszdával

SUENO HOTELS BEACH SIDE ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 60 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 1 kilométerre 
Side központjától. A szálloda közvetlenül 
a homokos tengerparton fekszik, melyhez 
egy stég is tartozik. A hatalmas területtel 
rendelkező szálloda több medencének, 
gyermekmedencének, aquaparknak és 
vidámparknak ad helyet. Side óvárosa akár 
a tengerparton sétálva is megközelíthető. A 
szállodával szemben egy lovarda található, 
akár a tengerparti lovaglás élményét is 
kipróbálhatjuk.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

179.470
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Helyi kisbusszal Side és Manavgat 
is megközelíthető

• Közvetlen, homokos tengerpart
• A tengerparton bár üzemel
• 3 kültéri medence, 2 csúszda

ROYAL ATLANTIS SPA & RESORT ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 45 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 15 kilométerre 
Side központjától. A szálloda közvetlenül a 
homokos tengerparton fekszik. Területén 
több medence és egy gyermekmedence 
található. A napközbeni és az esti animációs- 
és sportprogramokról a szálloda animátor 
csapata gondoskodik. A kicsiket a szálloda 
mini klubja és animátor csapata egész napos 
színes programokkal várja.

Tripadvisor

Ultra All Inclusive

266.975
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Çolaklıban, Sidétől 7 kilométerre
• A homokos tengerparttól 900 

méterre
• A tengerparton bár üzemel
• 2 kültéri medence

ARMELLA HILL HOTEL ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 55 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 7 kilométerre Side 
központjától. A 2021-ben nyílt szálloda 900 
méterre fekszik a homokos tengerparttól, 
ahová a szálloda ingyenes kisbuszával 
juthatunk le. A közvetlen közelében bazár, 
bevásárlási lehetőség nincs, környezete még 
kiépítés alatt.

TripAdvisor

• Side központjától 13 km-re
• Közvetlen, homokos tengerpart
• Aquapark 5 csúszdával

CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 55 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 13 kilométerre 
Side központjától. A szálloda közvetlenül a 
homokos tengerparton fekszik. A Crystal 
szállodalánc tagja, amely ultra all inclusive 
ellátással várja az ide érkező vendégeket. 
Gündogdu település bazára pár perces 
sétatávolságra található.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

262.590
Ft-tól/fő

7 éjszaka

Ultra All Inclusive

260.510
Ft-tól/fő

7 éjszaka
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SIDE SIDE

• Sidétől 5 km-re
• 450 méterre a homokos 

tengerparttól, a lejutást 
golfkocsikkal biztosítják

• A tengerparton bár üzemel
• Csúszdapark 6 csúszdával

KIRMAN CALYPTUS RESORT & SPA ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 60 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 5 kilométerre Side 
központjától. A Kirman szállodalánc legújabb 
tagja, 2021-ben nyílt, a Sidét és Kumköy 
településeket összekötő úton található. A 
szálloda 450 méterre fekszik a homokos 
tengerparttól, ahová a szálloda ingyenes 
kisbuszával is lejuthatunk. Bazárok sokasága
karnyújtásnyira található.

TripAdvisor

All Inclusive

192.225
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• 300 méterre a homokos 
tengerparttól, a lejutást 
golfkocsikkal biztosítják

• A tengerparton bár üzemel
• Csúszdapark 5 felnőtt csúszdával

LIU RESORT ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 48 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 4 kilométerre 
Gündogdu központjától. A 2021-ben 
nyílt szálloda mottója, egyben nevének 
mozaikszava Life is Unique – Az élet együdálló. 
Minőségi szálloda igényes szolgáltatásokkal, 
leginkább felnőtt vendégek részére.

TripAdvisor

Ultra All Inclusive

398.965
Ft-tól/fő

7 éjszaka

• Csak az Orex Travelnél
• Helyi kisbusszal Side és Manavgat 

is könnyen megközelíthető
• 4 csúszda
• Wifi internetkapcsolat a lobbyban

SULTAN OF SIDE ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 56 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 12 kilométerre 
Manavgat központjától. A szálloda 350 
méterre fekszik a lassan mélyülő homokos 
tengerparttól. A bazár a szálloda egyik oldala 
felől meredek utcán közelíthető meg. Side 
helyi kisbusszal 15 perc távolságra található, 
amelyre a 250 méterre húzódó főúton 
szállhatunk fel.

TripAdvisor

• Csak az Orex Travelnél
• Közvetlenül, homokos-kavicsos 

tengerparton
• Aquapark 6 csúszdával
• WIFI internetkapcsolat a lobbyban

SULTAN OF DREAMS ★★★★★

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
A szálloda kb. 95 kilométerre található az 
antalyai repülőtértől és kb. 20 kilométerre 
Side központjától. A szálloda közvetlenül a 
homokos-kavicsos tengerparton fekszik. 
Közelében néhány üzlet található, így azoknak 
ajánljuk, akik nem szeretnének esténként 
sétálni, inkább a szálloda kényelmét 
szeretnék élvezni. Területén medencék és 
egy négy csúszdás aquapark található .

TripAdvisor

All Inclusive

193.900
Ft-tól/fő

7 éjszaka

Ultra All Inclusive

259.225
Ft-tól/fő

7 éjszaka
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TÁJÉKOZTATÓ AZ UTAZÁSI CSOMAGOKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSHEZ 
 
Az OREX TRAVEL Kft. az általa szervezett utazásokra vonatkozó szerződéskötést megelőzően a Rendelet 
kötelező előírásának megfelelően az  elektronikus úton kötött utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése 
esetén a Rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatvány (a továbbiakban: Formanyomtatvány 1.), az 
Utazási csomagra vonatkozó szerződés nem elektronikus úton történő megkötése esetén a Kormányrendelet 2. 
számú mellékletét képező formanyomtatvány (a továbbiakban: Formanyomtatvány 2.) 
átadásával/megküldésével általános tájékoztatást (a továbbiakban: Általános tájékoztatás) nyújtott az 
utazónak. 
 
Az OREX TRAVEL Kft. az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötést megelőző, tájékoztatási 
kötelezettségének  az alábbiak szerint tesz eleget: 
a.) A OREX TRAVEL Kft.  tájékoztatást nyújt az utasnak a szerződés tárgyát képező utazási szolgáltatás(ok) 
lényeges elemeiről (az Utazási szerződés tartalmának függvényében pl. úti cél, útvonal, tartózkodás időtartama, 
éjszakák száma, a csomagba tartozó szállás, kategóriája, szálláshely megnevezése, fő jellemzői, étkezési rend, 
indulás, érkezés helye, ideje, szállítóeszközök jellemzői, közlekedési csatlakozások az utazási csomag teljes 
díjában – adókkal, ill. egyéb dijakkal együtt - foglalt szolgáltatások megjelölése, célország szabályai, turisztikai 
osztályba sorolása,  stb.). Az Utazási szerződés tárgyát képező utazási szolgáltatás(ok) lényeges elemeire 
vonatkozó tájékoztatást az OREX TRAVEL Kft. honlapján, illetve  katalógusában közzétett szolgáltatás leírás és 
tájékoztatás, valamint a megrendelés, illetve annak visszaigazolása tartalmazza. 
b.) Az OREX TRAVEL Kft. tájékoztatást nyújt az utasnak az utazásszervező, illetve az utazásközvetítő nevéről, 
címéről, telefonszámáról, valamint, ha rendelkezik ilyennel, e-mail címéről. Az OREX TRAVEL Kft. adatait a 
honlap és a jelen ÁSZF tartalmazza. Amennyiben az OREX TRAVEL Kft. az utazási szerződés tárgyát képező 
szolgáltatás(oka)t utazásközvetítő közreműködésével értékesíti, úgy az utazásközvetítő nevét, címét, 
telefonszámát, valamint, ha rendelkezik ilyennel, az e-mail címét az utazásközvetítővel kötött megrendelés 
tartalmazza. 
c.) Az OREX TRAVEL Kft. tájékoztatást nyújt az utazónak/megrendelőnek az utazási szolgáltatás teljes díjáról, 
valamint az ezen felül felmerülő, az utas által viselt egyéb költségekről. Ezeket az információkat a OREX TRAVEL 
Kft. honlapján, illetve katalógusában közzétett szolgáltatás leírás és tájékoztatás, valamint a megrendelés, és a 
visszaigazolás tartalmazza. 
d.) Az OREX TRAVEL Kft. tájékoztatást nyújt az utasnak a fizetési feltételekről. A fizetési feltételekre vonatkozó 
tájékoztatást a megrendelés, és a visszaigazolás, valamint az ezekben nem, vagy eltérően nem szabályozott 
kérdésekben az ÁSZF tartalmazza. 
e.) Az OREX TRAVEL Kft. tájékoztatást nyújt az utasnak az utazási szerződés tárgyát képező szolgáltatás(ok) 
nyújtásának feltételét képező minimális utazólétszámról, valamint azon határidőről, amely alatt az OREX TRAVEL 
Kft. a minimális utazólétszám el nem érése esetén az utazási szerződést felmondhatja. Ezeket az információkat 
az ÁSZF tartalmazza. 
f.) Az OREX TRAVEL Kft. tájékoztatást nyújt az utasnak az utazással érintett országok útiokmány-és 
vízumelőírásairól, elbírálás idejéről, az egészségügyi előírásokról. Ezeket az információkat az OREX TRAVEL Kft. 
honlapján, illetve katalógusában közzétett szolgáltatás leírás és tájékoztatás tartalmazza, az ettől való esetleges 
eltérés a megrendelésben kerül rögzítésre. 
g.) Az OREX TRAVEL Kft. tájékoztatást nyújt az utasnak az utas felmondása esetén fennálló költségekről. Ezeket 
az információkat az ÁSZF tartalmazza, az ettől való esetleges eltérés a megrendelésben kerül rögzítésre. Az 
OREX TRAVEL Kft. tájékoztatást nyújt az utasnak a baleset, betegség, vagy halál esetén a segítségnyújtás, 
ideértve a hazaszállítás költségeinek fedezetéül szolgáló fakultatív, vagy kötelező biztosításról. Az utas által az 
OREX TRAVEL Kft. közreműködésével megköthető/megkötendő biztosítások feltételei az OREX TRAVEL Kft. 
honlapján, illetve az ÁSZF-ben vannak közzétéve. 
h.) Az OREX TRAVEL Kft. tájékoztatást nyújt az utasnak arról, hogy az utas az utazási szolgáltatás megkezdése 
előtt megfelelő bánatpénz, vagy az utazásszervező részéről felszámított egységes bánatpénz ellenében bármikor 
jogosult felmondania a szerződést. A bánatpénzre vonatkozó részletes tájékoztatást az ÁSZF tartalmazza, az 
ettől való esetleges eltérés a megrendelésben kerül rögzítésre. 
 
Az utas a megrendelés, az utazási szerződés, ill. a jelen ÁSZF  aláírásával igazolja, hogy az OREX TRAVEL Kft. 
a fenti pontokban meghatározott és a Rendelet szerint előírt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, és, 
hogy az utas a megrendelésre vonatkozó nyilatkozattételét megelőzően a megrendelni kívánt szolgáltatás(ok)ra 
vonatkozó általános és részletes tájékoztatást megkapta, a katalógust ismeri, a megrendelés tartalmát, valamint 
a szolgáltatás leírást, és az ÁSZF-et elolvasta, megismerte és elfogadta és a megrendelést és/vagy utazási 
szerződést mindezek ismeretében adja meg, illetve írja alá. 
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INDEX

A GOOD LIFE UTOPIA FAMILY RESORT   4*   UAI    16

REGNUM CARYA     5*   UAI    27

ASKA LARA RESORT & SPA    5*   UAI    28

DELPHIN BE GRAND RESORT    5*   UAI    29

MELAS LARA HOTEL     5*   UAI    30

SELECTUM LUXURY RESORT BELEK   5*   UAI    26

ASIA BEACH RESORT & SPA    5*   UAI    23

CLUB PARADISO     5*   UAI    25

EFTALIA OCEAN HOTEL    5*   UAI    19

KEMAL BAY      5*   AI    18

LONICERA PREMIUM     5*   AI    21

MY HOME RESORT     5*   UAI    22

RUBI PLATINUM     5*   AI    23

TAC PREMIER HOTEL     4*   AI    17

UTOPIA RESORT & RESIDENCE   5*   UAI    24

ALAIYE RESORT     5*   AI    18

SELECTUM FAMILY RESORT    5*   UAI    26

ASTERIA KREMLIN PALACE    5*   UAI    28

DELPHIN IMPERIAL LARA    5*   UAI    29

ROYAL SEGINUS HOTEL    5*   UAI    30

TITANIC DELUXE BELEK    5*   UAI    27

BEACH CLUB DOGANAY    5*   UAI    17

EFTALIA MARIN RESORT    5*   UAI    20

EFTALIA VILLAGE     5*   UAI    19

LONG BEACH RESORT HOTEL & SPA DELUXE  5*   AI    20

LONICERA WORLD RESORT & SPA   5*   UAI    21

ROYAL GARDEN BEACH HOTEL   5*   UAI    22

SIMPLY FINE      3*   AI    16

UTOPIA BEACH CLUB     5*   UAI    24

UTOPIA WORLD     5*   UAI    25

ALANYA 

BELEK

LARA

SZÁLLODA NEVE     KATEGÓRIA  ELLÁTÁS OLDALSZÁM
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TITANIC BEACH LARA     5*   UAI    31

SHERWOOD EXCLUSIVE LARA    5*   UAI    31

ARCANUS SIDE RESORT    5*   UAI    43

CALIDO MARIS HOTEL     5*   AI    35

CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA  5*   UAI    44

DIAMOND PREMIUM HOTEL & SPA   5*   UAI    39

HANE GARDEN      5*   AI    34

LIU RESORT      5*   UAI    47

MELAS RESORT     5*   UAI    43

NOVUM GARDEN     5*   AI    38

ROYAL ALHAMBRA PALACE    5*   UAI    40

ROYAL TAJ MAHAL HOTEL    5*   UAI    40

SEADEN QUALITY RESORT & SPA   5*   UAI    42

SIDE AQUAMARIN RESORT & SPA    4+*   AI    32

SIDE PRENSES RESORT & SPA    5*   AI    37

SIDE VILLAGE      5*   AI    32

SULTAN OF DREAMS     5*   AI    46

THE SENSE DE LUXE HOTEL    5*   AI    36

VONRESORT GOLDEN BEACH    5*   UAI    38

ARMELLA HILL HOTEL     5*   UAI    44

COMMODORE DELUXE    5*   UAI    41

DIAMOND DE LUXE HOTEL & SPA   5*   UAI    39

HANE FAMILY      5*   AI    34

KIRMAN CALYPTUS RESORT & SPA   5*   UAI    47

LUNA BLANCA RESORT & SPA HOTEL   5*   UAI    43

NARCIA RESORT HOTEL    5*   UAI    36

RAYMAR HOTELS AND RESORTS   5*   UAI    35

ROYAL ATLANTIS SPA & RESORT   5*   UAI     45

SEA SHELL RESORT & SPA    5*   UAI    41

SEADEN SEA WORLD RESORT & SPA HOTEL  5*   AI    42

SIDE BREEZE HOTEL     5*   AI    33

SIDE VILLAGE      4*   AI    32

SUENO HOTELS BEACH SIDE    5*   UAI    45

SULTAN OF SIDE     5*   AI    46

VILLA SIDE RESIDENCE    5*   UAI    33

SIDE

Kérdése van?
Szüksége van segítségre a foglalás elkészítéséhez?

Keressen minket bátran!
Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére!

Hétfő – Péntek / 09:00 – 17:00

Telefonszámunk:
+36 1 951 9440
+36 1 426 0660
+36 30 851 1788

MAIL
hu.info@orextravel.eu

FACEBOOK
orextravelhungary

INSTAGRAM
orextravelhungary

ÉLŐ CHAT 
www.orextravel.hu



Orex Travel Nyár

www.orextravel.hu


