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Atostogos – tai nuostabu! Tai – metas, kai tu patenki į visai kitą pasaulį. Pasaulį, pilną nepatirtų skonių ir kvapų, 
nerūpestingų minčių ir smalsumo, nuotykių ir neskubėjimo. Mieli poilsiautojai, Jūsų rankose naujas išsvajotų 

atostogų gidas. Šiemet ir vėl kviečiame į populiariausią vasaros atostogų šalį – magišką ją Turkiją, kurioje Jūsų 
lauks nuostabus saulėtas oras, šilta jūra, gardus turkiškas maistas ir įdomios ekskursijos. 

Šiltų ir įspūdingų Jums atostogų!

TEZ TOUR Lietuva
su puikioms atostogoms nusiteikusiais keliautojais bendrauja jau 
dešimt metų. 2003 m. spalio 17-oji mums ypač įsimintina – 
šią dieną įvyko mūsų pirmasis užsakomasis skrydis į Egiptą, 
paženklinęs kompanijos veiklos pradžią. Ši kryptis ir šiandien 
išlieka viena populiariausių. 2004 metų vasara pristatėme iki šiol 

populiariausią atostogų kryptį – Turkiją. Vėliau krypčių skaičius 
didėjo, augome mes, o kartu augo ir Jūsų – keliaujančių su mumis – 
skaičius. 2012 metais poilsiui į užsienio kurortus išskraidinome net 
50000 keliautojų. Džiaugiamės ir vertiname tai, kas Jūs pasitikite 
mumis ir noriai patikite savo atostogas mums. 

Apie TEZ TOUR

LIETUVA

BULGARIJAITALIJA

TURKIJA
GRAIKIJA

EGIPTAS

AUSTRIJA

MALJORKA
ISPANIJA
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DOMINIKOS RESPUBLIKA
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MEKSIKA KUBA
JAE

MALDYVAI
ŠRI LANKA

TAILANDAS
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3 % nuolaida užsakant kelionę internetu
www.teztour.lt

Daugiau nei 
atostogos

TEZ TOUR 
siūlo poilsį

Į Turkiją – su 
TEZ TOUR

Kartu dirbame dėl 
nuostabių atostogų

Metams bėgant praplėtėme Jums 
siūlomas kelionių pasirinkimo galimybes. 
Be daugybės poilsinių kelionių variantų 
TEZ TOUR organizuoja išvažiuojamus 
seminarus ir konferencijas grupėms 
bei kompanijoms, vaikų stovyklas, 
pažintinius maršrutus bei išskirtines 
keliones, pažymėtas VIP ženklu.

Meksikos, Kubos, Dominikos Respublikos, 
Brazilijos, Tailando, Šri Lankos, Maldyvų, 
Egipto, Jungtinių Arabų Emyratų, Turkijos, 
Graikijos, Bulgarijos, Ispanijos, Italijos kuror-
tuose. Slidinėti TEZ TOUR kviečia į Andorą, 
Italiją, Ukrainą, Turkiją, Bulgariją ir Austriją.

• Jūsų poilsiu ir ekskursijomis rūpinsis 
profesionali TEZ TOUR gidų komanda. Tad 
atostogos be rūpesčių – garantuotos. 
• Į ekskursijas po Turkiją vyksite patogiais 
nuosavo TEZ TOUR parko autobusais.

Atstovybes turime šiuose miestuose: 
Antalijoje (tel. +90 (242) 310 57 00), 
Marmaryje (tel. +90 (252) 455 47 62), Fetijoje 
(tel. +90 (252) 612 53 45), Stambule 
(tel. +90 (212) 230 04 00), Bodrume 
(tel. +90 (252) 313 00 01), Kušadasio 
kurorte (tel. +90 (256) 618 06 66). Iškilus 
klausimams, skambinkite nurodytais telefono 
numeriais arba rašykite elektroniniu paštu – 
info@teztour.lt

TEZ TOUR Lietuva priklauso tarptautinei TEZ TOUR įmonių grupei, 
savo veiklą pradėjusiai 1994 m., ir šiandien vienijančiai net 29 tarp-
tautines kompanijas. Kasmet TEZ TOUR poilsiui i užsienio kraštus 
išskraidina net 2 mln. turistų. Ilgametė patirtis, turizmo rinkos 
išmanymas, patikimos skrydžių kompanijos, ypač platus viešbučių 
ir paslaugų asortimentas, o svarbiausia – dėmesys kiekvienam 
keliaujančiam, pelnė TEZ TOUR vietą geriausių Europos kelionių 
organizatorių penketuke.

Keliaukime kartu!

Su TEZ TOUR, į labiausiai pamėgtus Egipto, Ispanijos, Graikijos, 
Bulgarijos kurortus, galite vykti iš Lietuvos. Žiemos sezono metu 
kviečiame keliauti į amžino pavasario salą Tenerifę, egzotiškąjį 
Tailandą, į Austriją ir Italiją, viliojančias puikiomis kalnų slidinėjimo 
trasomis bei net žiemos sezono metu Jūsų laukiančią Turkiją. 
Jeigu ketinate keliauti savarankiškai, pasinaudokite TEZ TOUR 
siūlomomis apgyvendinimo paslaugomis – beliks susiplanuoti tik 
kelionės maršrutą. 

Keliaukite iš Lietuvos

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt 3
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Tai vieta, kurią privalu aplankyti keliaujant po rytų Turkiją 
ir išvysti, anot UNESCO, „aštuntąjį pasaulio stebuklą“. 
Kalno viršūnėje yra pažirusios įspūdingos 2 metrų aukščio 
antikinių dievų galvos, atskirtos nuo kūnų ir kiek subjaurotos. 
Manoma, kad tai religijų kaitos bei natūralių gamtos veiksnių 
pasekmės, tačiau tai tik labiau mistifikuoja visą vaizdą. 

7 TURKIJOS 
stebuklai

NEMRUTO KALNAS

Žymiausi pasaulio kelionių žurnalai kasmet sudarinėja būtinų aplankyti vietų sąrašą 
įvairiuose pasaulio kampeliuose. Kiekviena šalis turi tokių vietų, kuriomis labai didžiuojasi, 
apipina paslaptingomis ir jaudinančiomis istorijomis bei legendomis. Turkijoje jų gausybė, 
tačiau mūsų sąraše jos tik septynios – labiausiai kerinčios ir neabejotinai stebuklingiausios.

1KEKOVOS SALOS 
MIESTAS

2 GRAND BAZAAR 
Tai vienas didžiausių ir seniausių turgų pasaulyje, kuriame 
kas dieną apsilanko 400000 lankytojų. Visas turgus yra 
uždengtas, o į jį patekti galima patekti galima per 22 vartus.  
Sakoma, kad daugiau nei 4400 skirtingų parduotuvėlių 
galima įsigyti visko nuo A iki Z. Įdomu ir tai, kad turgus savo 
gyvavimo metus skaičiuoja nuo 1461 metų...

1

3

2

Turkijos 
TOP 7

II amžiuje galingas žemės drebėjimas po vandeniu 
palaidojo net keletą miestų. Vienas jų – antikinis 
Simenas, stūksojęs Kekovos saloje. Šiandien po 
salą nebepasivaikščiosi, tačiau turistams siūlomas 
pasiplaukiojimas, kurio metu galima pasižvalgyti po 
miesto griuvėsius, užlietus skaidraus vandens.  
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Turbūt niekur kitur Turkijoje neatsikleidžia šios šalies gamtos 
grožis taip kaip Žaliajame kanjone, susiformavusiame pastačius 
Manavgato užtvanką. Šiandien kanjonas yra įvardijamas vienu 
didžiausiu dirbtiniu ežeru pasaulyje, kerintis sodria smaragdo 
spalva ir jį apsupusiais didingais kalnais. 

Žiūrint iš tolo, Pamukalė atrodo kaip žydintys medvilnės 
laukai, tačiau priartėjus supranti, kad tai buvo tik miražas... 
Tai vienas svarbiausių ir, bene, lankomiausių, objektų 
Turkijoje, garsėjantis gydomaisiais terminiais šaltiniais ir 
baltomis kalcio terasomis. Čia drąsiai galima žingsniuoti kieto 
kalkakmenio paviršiumi ir išsimaudyti vienoje iš kalnų terasų. 

Vienas keisčiausių kraštovaizdžių pasaulyje, 
apipintas legendų, privers Jūs stebėtis ir 
aikčioti. Įspūdingi akmeniniai gamtos tvariniai-
uolos vietinių yra praminti „fėjų kaminais“, 
kadangi tikima, jog juos sukūrė čia gyvenusios 
fėjos. Tai tik legenda, tačiau šiose uolose ir iš 
tiesų gyveno ir vis dar gyvena žmonės.

Kažkada čia stovėjo deivės Artemidės šventykla, kuri, 
pasak legendos, „išnyko, nes ją prarijo žemė“. Per 
žemės drebėjimą smarkiai nukentėjo ir Efeso miestas, 
tačiau jame likę griuvėsiai iki šiol audrina vaizduotę. 
Efese, gražiausiame senovės Graikijos ir Romos 
klestėjimo laikų mieste, išliko ne tik antikinių, tačiau ir 
ankstyvosios krikščionybės paminklų.

5
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ŽALIASIS KANJONAS

PAMUKALĖ

KAPADOKIJA

7 EFESAS 

4

5

6

7
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Kas ta 
Turkija?

Geografas į šį klausimą Jums atsakytų, kad tai šalis, kuri driekiasi per Europą ir Aziją, apsupta 4 jūrų. Istorikas 

papasakotų apie daugelio civilizacijų palikimą Turkijoje. Tačiau geriausiai į šį klausimą gali atsakyti nors kartą šioje 

šalyje apsilankę keliautojai. Turkija – tai kontrastų ir įvairiapusiškų tradicijų šalis. Turtinga šalies istorija, nuostabi 

gamta, kerintys ir šurmuliuojantys miestai, architektūros lobynai, egzotiška tradicinė virtuvė – taip galima 

apibūdinti kraštą, sujungiantį Aziją su Europa.

Apie šalį

   Hamamas    Alacho akis
Hamamo procedūros – tai kūno ir sielos 
išvalymo procedūra. Hamamas yra drėgna 
marmurinė patalpa, kurioje temperatūra 
siekia 60-80 laipsnių. Po pasikaitinimo 
saunoje, ant šildomo marmurinio stalo 
yra atliekamos kūno šveitimo procedūros 
specialia pirštine, galiausiai kūnas yra 
išmasažuojamas putomis ir kvapniaisiais 
aliejais. Hamamo procedūros užbaigiamos 
puodeliu tradicinės turkiškos arbatos.

Tai – mėlyno stiklo akies formos amu-
letas, apsaugantis nuo piktosios akies ir 
nesėkmių. Turkijoje akis Jus lydės visos 
kelionės metu, pradedant parduotuvių 
vitrinomis, baigiant rūbų atlapais. Čia 
be išlygų tikima šiuo mėlynuoju karuliu, 
arba Mavi Boncuk. Mes rekomenduojame 
Alacho akį įsigyti ir Jums, kad atostogos 
būtų sėkmingos, arba parvežkite lauktuvių 
tiems, kuriems linkite sėkmės.

Daugelis kavos mėgėjų žino, kad šio gėrimo 
kelias prasidėjo Turkijos (osmanų) imperijoje. 
Pasakojama, jog anuomet, išgerti 20 porcijų 
kavos būdavo visiškai normalu – turkai 
išleisdavo pinigų kavai tiek, kiek prancūzai 
vynui. Turkiškos kavos pagal visas tradicijas 
galite pasidaryti ir namie, tačiau skaniausios 
paragausite tik čia. Kava, kuri yra verdama 
karštame smėlyje, yra tamsi, stipri ir 
patiekiama labai mažuose puodeliuose.

   Kava
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Apie 
Turkiją
faktais 

Oficialiai: Turkijos Respublika.
Gyventojų skaičius: apie 101 mln.
Sostinė: Ankara.
Svarbiausi miestai: Stambulas, 
Izmiras, Bursa, Adana, Antalija.
Oficiali kalba: turkų.
Pinigai: Turkijos lira (TRY); kursas: 
1 EU  2,7 lirų.
Laiko zona: 2 laiko juosta 
(kaip ir Lietuvos).
Geografija: Turkija yra apsupta 
8 kaimynių šalių, jos krantus 
skalauja 4 jūros. Didžiąją Turkijos 
dalį sudaro kalnų masyvas, tačiau 
ketvirtadalis tenka ir miškams.
Kada geriausia keliauti? Balandis 
ir gegužė – pažintinių maršrutų 
metas, birželis-rugpjūtis idealus 
metas maudynių gerbėjams, 
rugsėjis ir spalis tiks kelionėms ar 
pasivartymui paplūdimyje.  

Įdomu  Ar žinojote, kad tulpių tėvynė yra ne Olandija, bet Turkija? Tulpė yra nacionalinis Turkijos 
augalas, Nyderlanduose atsidūręs po šios šalies ambasadoriaus vizito pas sultoną 
Suleimaną Nuostabųjį.

 Turkijoje lotyniška abėcėlė įsigaliojo tik nuo 1928 metų, atsisakius arabiškų rašmenų. 
Teigiama, jog tokiu būdu buvo siekiama sumoderninti šalį ir priartinti ją prie Europos. 

Nepatariame gerti vandens iš krano. Geriamo vandens 
galėsite įsigyti parduotuvėse arba viešbučių baruose. 
Taip pat būkite budrūs miestų gatvėse – čia galite 
susidurti su kišenvagiais. 

 Ekskursijų metu, ypač lankydami 
religinio pobūdžio vietas, visuomet 
dėvėkite kūną dengiančius apdarus – 
kelnes, ilgarankovius marškinius. 
Moterims rekomenduojama vilkėti 
kuo uždaresnes palaidines, sijonus, 
apsigobti galvas skarele. Rūbų etiketo 
reikėtų paisyti ir restoranuose.

 Būkite kantrūs: turkų dėmesys 
lietuviams gali pasirodyti labai įkyrus 
ir erzinantis, todėl iš karto patariame 

Mūsų patarimai

apsišarvuoti kantrybe ir į tai nekreipti 
dėmesio. Toks turkų lipšnumas yra tik būdas 
parduoti ir sezono metu užsidirbti visiems 
metams. 

 Turkai savo svetingumą išreiškia puodeliu 
arbatos, todėl jei Turkijoje Jums jos 
pasiūlys, jokiu būdu neatsisakykite. Dažnai 
restoranuose ar kavinėse arbatos puodelis 
po pietų arba vakarienės pasiūlomas 
nemokamai. To paties galima sulaukti ir 
užsukus į turkų parduotuvėles.

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė
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Kulinarinės 
tradicijos 
Turkijoje

Bulgarijos 
virtuvė
Turkijos
virtuvė

Turkiška virtuvė savo kulinarinėmis tradicijomis ir įvairove stebina ne vieną gurmaną. Daugelį amžių tobulinta 
virtuvė laikoma tikru šedevru – iš šalies visai paprasti ingredientai ir nesudėtingi receptai virsta nepaprastai 

gardžiais patiekalais. Jei atvykote į Turkiją – pasiruoškite, nes čia Jūsų laukia gurmaniškos meistriškai pagaminto 
maisto degustacijos, kurioms nepakaks ir visos savaitės.

Desertui...
 ...sluoksniuotos tešlos kepiniai, cukraus sirupu 
užpilti pyragėliai, šokoladinis ar ryžių pudingas, 
baklava, cukruoti avinžirniai, rožių ar arbūzų 
uogienė, turkiški ožkos pieno ledai... O kur dar 
lukumas – populiariausias saldumynas ne tik 
tarp vietinių, bet ir turistų. Gaminami iš cukraus 
sirupo ir krakmolo ir pagardinti įvairiais skoniais.
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Pietums ar vakarienei 

Turkijoje būtinai paragaukite

1 Kebabai
Visiškai kitokie negu Lietuvoje. 
Nenustebkite kaskart sulaukę vis kitu 
būdu paruoštos mėsos – Turkijoje 
kebabų įvairovė yra labai didelė, nes 
skiriasi jų paruošimo būdai. 

Gėrimai

Turkiški užkandžiai

2 Prizolla
Turkijoje itin populiarus avienos 
kepsnys. O tiksliau – ypač plonyčiai 
avienos gabaliukai, kurie pagardinami 
žagreniu, čiobreliais ir greitai apkepinami 
kepsninėje.

3 Gözleme
Krosnyje kepti, jautiena, feta sūriu 
ir špinatais įdaryti turkiški blynai, 
primenantys lietinius. Blynai 
dažniausiai patiekiami su daržovėmis ir 
Ayran gėrimu.

Įdomu
Verta įsidėmėti, kad neatsiejamas pusryčių, pietų ar vakarienės komponentas yra 
duona. Nerašyta taisyklė – ant stalo visuomet turi būti šviežios ir tik labai šviežios 
duonos. o jos būna pačios įvairiausios.

1 2 3

4

1 Ayran
Gaivinantis nealkoholinis gėrimas, 
gaminamas jogurtą skiedžiant vandeniu.

2 Raki
Stipri anyžių skonio vynuogių degtinė, 
ypač deranti prie avies sūrio bei meliono.

4 Granatų sultys
Rugsėjis – granatų sezono 
mėnuo, todėl būtent šiuo 
laikotarpiu galima paragauti 
šviežiai spaustų sulčių.

3 Çay
Turkiška arbata, verdama virdulyje ir 
patiekiama nedidelėse stiklinėse. 

5 Vietiniai, Doluca ar 
Kavaklidere, stalo vynai bei 
žymiausias Efes alus. 

Sakoma, kad geriausia 
turkiškos virtuvės dalis 
yra šalti užkandžiai – 
meze. Ko tik nerasite 
ant užkandžių stalo: 
šviežiai keptos duonos, 
sūrio, alyvuogių, 
humuso, aliejuje keptų 
baklažanų, paprikos, 
jūros gėrybių, įvairių 
salotų, sluoksniuotų 
pyragaičių...
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Balti žemės patalai

Turkijoje dažnai sakoma: „kas nematė Pamukalės, tas nematė Turkijos“. Pamukalė yra vienas svarbiausių šalies 
turizmo objektų, kurio lankymas klesti jau nuo senų senovės. Baltos travertino terasos, primenančios medvilnės 

laukus, šiltas kieto kalkakmenio paviršius, gydomojo mineralinio vandens vonios – visa tai nuostabus gamtos 
žaidimų kūrinys. Apsilankyti čia traukia ir galimybė atsigręžti į antikinį pasaulį. 

Ekskursijos Pamukalė

Pirmiausia, žinoma, baltąsias terasas, susi-
formavusias prieš 14000 metų ir užiman-
čias 2,5 km ilgio ir 0,5 km pločio teritoriją. 
Vėliau keliausime į Hierapolio miestą, kuris 
dėl daugybės šventyklų ir kitų religinių 
objektų buvo pramintas „šventuoju miestu“. 
Pamatysime ir už miesto ribų esantį Nekro-
polį, kuriame yra apie 1200 kapaviečių, taip 
pat sarkofagų ir mauzoliejų. Pastarieji yra 
tikra atrakcija turistams.

Ką aplankysime?  Šventasis miestas

Hierapolio miestas laikomas dideliu ar-
cheologiniu muziejumi po atviru dangumi. 
Lankydamiesi šiame mieste Jūs išvysite: 
• antikinį Hierapolio teatrą. Jame yra 
20000 sėdimų vietų, o pastatytas jis buvo 
II a. Daugelyje reljefų galima pamatyti 
imperatoriaus Septimo Severo ir dievo 
Dioniso gyvenimo fragmentus;
• vartus, vedančius į pagrindinę, maždaug 
1 km ilgio, gatvę, kuri miestą skiria į dvi 
dalis;
• Apolono šventyklą, esančią tarp Kleopa-
tros baseino ir teatro. Vietiniai tikėjo, kad 
šioje vietoje susitiko Apolonas ir Artemidė;
• Romėnų pirčių komplekso likučius, kurie 
dabar yra paversti nedideliu archeologijos 
muziejumi;
• Kleopatros, arba Šventąjį, baseiną, 
kuriame galėsite ir išsimaudyti (už papil-
domą mokestį). Sakoma, kad išsimaudžius 
šiame baseine žmonės atjaunėja ir pagyja 
nuo įvairių ligų.

Įdomu
Ilgainiui Hieropolio apylinkes 
ėmė siaubti užpuolikai, o 
Nerono viešpatavimo laikais, 60 
m. po Kr. miestą sugriovė žemės 
drebėjimas – senoviniai pastatai 
buvo palaidoti po storu žvirgždo 
ir kalcito sluoksniu, todėl miestą 
teko atstatyti visai nuo  pamatų. 

 Pamukalė vadinama 
gamtos stebuklu 
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Turkijos širdyje esanti Kapadokija žavi paslaptingu ir mūsų akims neįprastu peizažu. Čia gausu neįtikėtinos formos, 
išskaptuotų kalvų, urvų ir sudėtingų tunelių sistemų, sudarančių ištisus požeminius miestus. Į dangų stiebiasi 
šimtai bokštų, vadinamų „fėjų kaminais“. Legenda byloja, kad bokštus sukūrė juose gyvenusios pasakų fėjos. Ir 
nors tai tik legenda, kai kuriuose dangų remiančiuose bokštuose iki šiol gyvena... žmonės. Skamba neįtikėtinai?

Kapadokija
Paslaptingi fėjų namai

Įdomu
Kapadokijoje esančiame Selime uolų 
vienuolyne buvo filmuojami kino juostos 
„Žvaigždžių karai“ epizodai. 

Ką apžiurėsime?
• Fėjų slėnį. Jame stebina kūgio formos 
uolos – „fėjų kaminai“.
• Balandžių slėnį. Didžiausią karvelidę 
pasaulyje ir itin produktyvų trąšų „fabrikėlį“. 
Jomis tręšiami vynuogynai, todėl uogos 
auga it pašėlusios ir yra pačios saldžiausios 
pasaulyje – kapadokiečiai tuo įsitikinę.
• Gioremės miestą. Daugiausia, apie 30,  
geriausiai išlikusių ir įdomiausių bažnyčių, 
vienuolynų ir koplyčių yra būtent čia. Daugelį 
jų puošia puikiai išsilaikiusios bizantinės 
freskos, vaizduojančios Naujojo ir Senojo 
testamento scenas. Tačiau gražiausios, 
turbūt, Šv. Barboros ir Tokali  bažnyčios.  
• Derinkuyu miestą. Vienas tobuliausiai ir 
giliausiai įkurtų požeminių miestų. 
Pastarasis turi net dvidešimt aukštų po 
žeme, iš kurių šiuo metu galima apžiūrėti 
tik aštuonis. Gyvenvietės dydis toks, kad 
sutalpintų 20 tūkstančių žmonių. 

Mūsų patarimai
Jeigu planuojate dar sykį apsilankyti Kapa-
dokijoje, siūlome aplankyti, Meilės, Pasabag 
ir Ihlaro kanjono slėnius, Kaymakli ir Avanos 
miestus. Beje, jame yra bene keisčiausias 
muziejus pasaulyje – plaukų muziejus, ku-
riame eksponuojama 16000 plaukų sruogų.
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Celsijaus biblioteką, Odeoną, romėniškas pirtis, akropolio griuvėsius, 
akveduką, imperatoriaus Adriano fontaną, Heraklio vartus, turtingų 
miestelėnų namus, 24 tūkstančius žiūrovų talpinantį amfiteatrą... 
Viskas audrina vaizduotę ir kelia susižavėjimą!

Efesas
Sugrįžimas į Antiką

Ką išvysime?

Už 7 kilometrų nuo Efeso... 
rasime Šv. Mergelės Marijos namus, kuriuose ji, kaip pasakojama, 
praleido paskutiniuosius savo gyvenimo metus. Šią vietą, vadinamą 
Meryemana Kultur Parki, gerbia tiek krikščionys, tiek musulmonai, 
todėl čia rugpjūčio 15 dieną lankosi abiejų tikėjimų maldininkai. 

Ekskursijos

Įdomu
• Efesas buvo pastatytas deivės Artemidės garbei. Čia stovėjo antrasis pasaulio stebuklas – Artemidės šventykla.
• Archeologiniai šaltiniai byloja, kad miestas čia egzistavo jau 2000 m. pr. Kr. 
• 1892 metais Vatikanas Marijos „namelį“ paskelbė šventąja vieta.
• Archeologiniais kasinėjimais ištirta tik 10 % miesto...

Daugelis prarastų civilizacijų mūsų laikus pasiekė išlikusiomis relikvijomis, mitais ir legendomis bei išnykusių 
miestų liekanomis... Efese Antika būtent ir atsiskleidžia miesto gatvėse, šventyklose, aikštėse, pirtyse, 

fontanuose, amfiteatruose, turtingų miestelėnų namuose. Kadaise buvęs didingas ir klestintis uostamiestis, 
šiandien Efesas – vienas gražiausių ir geriausiai išlikusių antikinių miestų. 

 Kadaise Efesas 
buvo svarbiu uostu 
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Norintiems daugiau
Turėdami laiko būtinai aplankykite 
Paskutinės vakarienės kambarį, Mergelės 
Marijos kapavietės bažnyčią, Siono kalną, 
Dovydo bažnyčią, Uolos mečetę, arabų 
turgų, Via Dolorosa gatvelę.

Mūsų patarimas
Vykstantiems į Izraelį būtinas atskiras 
draudimas. Tad jei planuojate šią išvyką, 
draudimu pasirūpinkite Lietuvoje.

panašumo į kaukolę, kiti šaltiniai tvirtinta, 
kad toks pavadinimas atsirado dėl čia 
kraunamų nusikaltėlių kaukolių. Kristaus 
nukryžiavimo vietoje dabar stovi dvi 
koplyčios. 
• Šv. Kapo baziliką. Viena 
didingiausių Jeruzalės bažnyčių, piligriminio 
Kryžiaus kelio pabaiga. Tai įvairių tikėjimų 
centras ir nenuginčijamas krikščioniško 
tikėjimo įrodymas.

Jeruzalė

Valanda laiko ir Jūs jau Jeruzalėje – tiek trunka skry-
dis iš Turkijos į šventąjį miestą. Kelių tūkstantmečių 
istorija alsuojantis miestas, kardamonu kvepiančios jo 
senamiesčio gatvės ir vienas šalia kito besimeldžiantys 

Amžinasis miestas 

(lėktuvu)

žydai, krikščionys bei musulmonai – šis mies-
tas užburia, įtraukia ir abejingo nepalieka nė vieno. 
Kultūrinio ir istorinio paveldo prasme, šis miestas 
nenusileidžia nei Paryžiui, nei Londonui...

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Ruošdamiesi ekskursijai į Jeruzalę, 
nepamirškite maudymosi 
reikmenų – galėsite išsimaudyti 
Negyvojoje jūroje ir patirti vieną 
keisčiausių potyrių, kuomet 
jūros vanduo stumia į paviršių ir 
neleidžia nugrimzti. 

Jeruzalėje būtina 
pamatyti

• Raudų sieną. Švenčiausia žydų 
meldimosi vieta, lyg sinagoga po atviru 
dangumi. Raudų siena yra vienintelė išlikusi 
Jeruzalės šventyklos, kurią 68 metais 
sugriovė romėnai, dalis. Prie jos melstis 
atvažiuoja judėjai iš viso pasaulio. Į sienos 
plyšius žmonės sukiša raštelius-laiškus 
Dievui su prašymais, nes tikima, kad ji yra 
arčiausiai Dievo ausies. 
• Alyvų kalną. Užlipę ant šio kalno 
išvysite gražiausią Jeruzalės panoramą. 
Šioje vietoje Jėzus skelbė savo pamokslus 
bei pranašystes, melsdavosi. Biblijoje Alyvų 
kalnas taip pat minimas kaip vieta, iš kurios 
Jėzus įžengė į dangų. Alyvų kalno šlaite 
rasite Biblijos laikų Getsemanės alyvmedžių 
sodą, kuriame Jėzus apsilankė naktį prieš 
nukryžiavimą. 
• Golgotą. Tai vieta, kurioje Kristus buvo 
nukryžiuotas, mirė ir prisikėlė. Pasakojama, 
kad kalno pavadinimas kildinamas iš 

 Judėjų dvasinis 
centras 

13



Mira, Demre, Kekova
Kelionė jachta 

Ekskursijos

Visa diena praleidžiama keliaujant nuostabia Viduržemio jūros pakrante, stabtelint įdomias istorijas menančiose 
vietose. Lankomi objektai vienas nuo kito išsidėstę netoli, todėl kelionė neprailgsta, o akis ir sielą pradžiugina 
povandeninis žuvų gyvenimas, banguojanti jūra, kalnai ir 3 stebuklingos vietos. Nevarginanti ir daug įspūdžių 

žadanti kelionė tikrai praskaidrina tingų poilsį paplūdimiuose.

Pirmiausia aplankysime senovinį Miros miestą, kuriame iki šių 
dienų išliko Likijos sąjungos metu iškaltos namų tipo kapavietės ir 
graikų-romėnų teatras. Demre (šiuolaikinio Miros miesto vardas) 
mus pasitiks Kalėdų senelio statula – nenustebkite, čia gyveno 
Šv. Nikolajus, laikomas Kalėdų senelio pirmtaku. Galiausiai, jachta 

Kur vyksime ir ką pamatysime?
pasiekę Kekovos salą išvysime gamtos ir istorijos sintezę – nukreipę 
žvilgsnį žemyn, pamatysime senovinio miesto likučius, amžinai 
nugulusius Viduržemio jūros gelmėse po vieno žemės drebėjimo. 
Pusiau iš vandens kyšantys Likijos laikų sarkofagai ir nuostabus 
kraštovaizdis sudaro nepakartojamą gamtos ir istorijos derinį.

Ekskursijos

 Alsuojantys istorija 

14



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

Vėžlių sala

Daljanas

Dėl daugybės kanalų, kuriais vietiniai gyventojai 
keliasi nedidelėmis valtelėmis Daljanas buvo 
pramintas turkiškąja Venecija. Šių laikų Daljano 
miestas yra įsikūręs rytiniame Daljano upės krante, 
kuria nedidukai turistiniai laiveliai kursuoja ištisą 
dieną. Kelionei pasiryžusių turistų tikslas yra ne tik 
pasigrožėti gamta, senovės civilizacijos liekanomis, 
bet ir išvysti didžiulius jūrinius vėžlius logerhedus 
(Caretta caretta), kurie yra laikomi Daljano simboliu.

Įveikę nedidelį atstumą aukštyn upe, aplankysime purvo vonias, 
kurių temperatūra siekia 40 °C. Teigiama, kad jos gydo reumatą, 
ginekologines ir odos ligas, be to, ramina nervų sistemą. 
Kiek tolėliau stūkso ir gamtinis terminis baseinas. Po visų šių 
pramogų, atsigaus tiek kūnas, tiek siela. 

Ekskursijos metu...
ir mes plauksime Daljano upės delta, bandydami pamatyti jūrinį 
vėžlį ir viliodami jį į vandens paviršių mėgstamiausiu maistu – 
mėlynaisiais krabais. Plaukdami upe grožėsimės nuostabiu 
laukinės gamtos draustiniu, o vėliau pasieksime uolose išskirstus 
likiečių kapus. Likijos gyventojai tikėjo, jog po mirties žmogus 

Pasilepinimui

persikūnija į paukščius, todėl kapavietės buvo įrengiamos 
aukštai uolose, kad mirusi siela, tapusi paukščiu, kiek gali-
ma greičiau pasiektų dangų. 
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Ekskursijos Kleopatros sala 

Rodo sala

Kleopatrai į šią salą atplukdė smėlio iš Šiaurės Afrikos, 
kad tikrasis nebraižytų faraonės odos. Faktai byloja, jog 
būtent tokio smėlio nėra nei vienoje pasaulio vietoje...

Esant Turkijoje tiesiog privaloma aplankyti Gekovos 
įlankoje esančias salas, pasiekiamas komfortabilia 
jachta. Viena iš salų, legendomis apipinta Kleopatros 
sala, kurią Markas Antonijus padovanojo savo 
mylimajai. Anot legendos, įsimylėjėlis, norėdamas įtikti 

Dovana legendinei faraonei

Apsilankymas Graikijoje

Ką veiksime?
Pirmoje dienos pusėje vyksime į Gelibolu salą, kuri garsėja įspūdingais 
povandeniniais urvais ir Inžekum paplūdimiu, kurio smėlis primena 
baltus miltus. Pasimėgavę saule ir jūra, būsite pakviesti papietauti, 
na, o vėliau plauksime į Kleopatros salą. Ekskursijos metu išvysite ir 
antikinį teatrą bei Apolono šventyklos griuvėsius. 

Ką aplankyti ir pamatyti?
Ekskursiją pradėsime nuo viduramžiais alsuojančios salos 
sostinės Rodo, kuri mena 2400 metų istoriją. Salos šiaurėje 
įsikūręs miestas lankytojus sužavės siauromis akmenimis 
grįstomis senamiesčio gatvelėmis. Viešint sostinėje būtina 
aplankyti Rodo akropolį, Gubernatoriaus rūmus, Šv. Jono 
ordino riterių miestą-tvirtovę. Kitos lankytinos vietos Rodo 
saloje: Lindos miestelis ir Lindos Akropolis, Septynių šaltinių 
slėnis, Rodo paštas, Filerimo vienuolymas, Rodini parkas, Šv. 
Katerinos ligoninė, Monte Smith kalnas bei žymusis Drugelių 
slėnis. 

Kodėl gi neapsilankius Graikijoje, o tiksliau jai priklausančioje saloje Rode, kuri yra nutolusi tik 18 km nuo 
Turkijos krantų. Viešint Turkijoje sunku atsispirti pagundai bent vieną dieną praleisti atostogų rojumi 
tituluojamoje saloje, juk net 300 saulėtų dienų per metus lepina Rodą, o šis atsidėkodamas apdovanoja 
salą vešlia augmenija bei turtinga gyvūnija. 

Įdomu
Rode stovėjo vienas iš septynių pasaulio stebuklų, 
Rodo kolosas, graikų Saulės dievo Helijo skulptūra. 

 Marko Antonijaus 
dovana Kleopatrai 
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Turkiška pirtis 

Rodo sala

Ypatingas ritualas

Dėl islamo religijoje vyraujančio dėmesio kūno švarai 
viduramžių Anatolijoje atsirado viešosios pirtys – 
hamamai. Pirmieji hamamai atsirado Stambule, o 
vėliau paplito ir po visą osmanų imperiją. 

Apsilankymas turkiškoje pirtyje laikomas ypatingu 
visuomeninio gyvenimo ritualu – čia dažnai užsukama 
ne tik pasirūpinti kūno ir sielos švara, tačiau ir 
pabendrauti ar aptarti svarbių reikalų. 

Kas laukia?
Susisupę į ploną rankšluostį ir apsiavę 
šlepetėmis, pirmiausia atsipalaiduosite 
drėgnoje patalpoje. Čia nėra taip karšta, 
todėl turkiška pirtis tiks tiems, kurie 
nepakelia aukštos temperatūros. Vėliau 
Jums bus atliktas kūno šveitimas, aštria 
kempine pašalinant negyvas odos 
ląsteles. Po šios procedūros Jūsų laukia 
švelnus muilo putų masažas ir kūno 
įtrynimas kvapniais aliejais. 

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Norėdami apsilankyti hamame, į kurį vaikšto vietiniai, pasiteiraukite 
viešbučio darbuotojo ar kito vietinio, kur eina jis. Tokiu būdu aplenksite 
„turistines“ pirtis ir patirsite autentišką „hamaminimą“. 
viešbučio darbuotojo ar kito vietinio, kur eina jis. Tokiu būdu aplenksite 

Turkija iš arti Turkiška naktis
Tai – puiki galimybė pažinti Turkiją per jos 
kultūrinį paveldą. Pažintis su tradiciniais 
Turkijos regionų šokiais, dainomis ir 
papročiais atskleis tikrąjį Turkijos veidą. 
Pasiruoškite tikram ir nepamirštamam 
linksmybių vakarui! Pažadame, kad 
prisiminimas apie užburiančias ir 
džiaugsmu spinduliuojančias pramogas 
šildys Jus visus metus.

Ko tikėtis?
Vakaras prasidės nuo vakarienės – tradicinių 
patiekalų ir vietinio vyno. Vėliau grožėsimės 
tradiciniais Turkijos regionų šokiais, papročiais, 
klausysimės dainų, o kulminacija – pilvo šokis.

 Turkiška pirtis 
hamame 
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KurortaiRegionas

Viena populiariausių atostogų vietų ir gražiausių pakrančių Turkijoje, nusėta nuostabiais ir švariais  paplūdimiais, 
bananų plantacijomis ir citrusinių vaisių sodais. Pagrindinis Antalijos regiono privalumas – gausus skirtingų 

kurortų pasirinkimas. Seniau regionas garsėjo mistiniais reiškiniais, o vėliau 
tapo itin mėgstama poilsio vieta. 

TuRKIjoS RIVjERA

Antalijos 
regiono pakrantė
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Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

Įdomu • Antalija buvo apgyvendinta jau priešistoriniais laikais. II a. pr. Kr. Antalijos pakrantės 
regione, šalia vietinių genčių, apsigyveno graikų kolonistai. Tais laikais ši teritorija buvo 
vadinama Pamfilya – visų genčių žeme.
 • Tačiau svarbiausia tai, jog 300 saulėtų dienų per metus garantuoja ilgą maudymosi 
sezoną – nuo gegužės iki lapkričio.
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Antalijos 
regiono pakrantė

Įvertinimai 

Gamtinis turizmas
Prakalbus apie laukinę gamtą Antalijoje, 
būtina paminėti ir tris nacionalinius 
parkus, išsaugojusius unikalią regiono 
įvairovę. Antalijos regionas ypatingas 
tuo, kad be jūros, aukštų kalnų ir 
miškų, čia yra dykumingų vietų, kvapą 
gniaužiančių upių slėnių, įspūdingų 
krioklių ir negyvenamų salų.

Antalijos pakrantė – viena iš 
ekologiškai švariausių vietų 
pasaulyje, turistų pripažinta 
geriausiu Turkijos kurortu ir 
viena įspūdingiausių nardymo 
vietų šalyje. 200 km Antalijos 
pakrantės paplūdimių įvertinti 
„Mėlynosios vėliavos“ 
apdovanojimais. Regionas 
taip pat garsėja aukščiausios 
klasės viešbučiais, sporto 
kompleksais, naktiniais 
barais ir prabangiomis 
parduotuvėmis.
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Homero teigimu, Kemere gyveno mitinė būtybė Chimera – gyvūnas su ožkos kūnu, liūto galva ir 
drakono uodega, kuris spjaudėsi ugnimi. Būtent nuo jos ir kilo jaukaus kurorto pavadinimas. 

Išskirtinis Kemero kraštovaizdis, kalnai, pušynai, apelsinų sodai, skaidri jūra 
ir mikroklimatas garantuoja ypatingas atostogas.

Kemeras
ApglėbTAS KAlNų

Kurortai

 Kemeras įsikūręs Tauro 
kalnų papėdėje 

20



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

Ke
m

er
as

Įdomu 7 km nuo Čirali miestelio, pakalnėje, jau nuo senų senovės galima stebėti savaime 
vykstančius ugnies pliūpsnius. Antikiniais laikais žvejai orientavosi jūroje pagal šią 
toli regimą ugnį. Ir nors šiandien liepsna jau ne tokia stipri, vis dar galima matyti šį 
stebinantį gamtos reiškinį, vykstantį dėl dujų sunkimosi į žemės paviršių.

Kurorto gyvenvietės
Turistai gali apsigyventi ne tik Tauro 
kalnų papėdėje esančiame Kemero 
mieste, bet ir jo apylinkėse. Goiniuko 
gyvenvietė patiks šeimoms bei 
jaunavedžių poroms, nes čia nėra 
itin triukšmingų diskotekų ir barų. 
Už Goiniuko plyti Beldibis, žavintis 
erdviomis žaliomis teritorijomis. 
Kirišas didžiuojasi 4-5 žvaigždučių 
viešbučiais ir nedideliu atstumu nuo 
Kemero. Nuostabi gausiai apželdinta 
gyvenvietė yra Čamjuva, o pati 
gražiausia – Tekirova, poilsiautojus 
pakerinti nuostabia gamta, jaukiais 
smulkaus žvyro paplūdimiais bei 
nepriekaištingais viešbučiais. 

Ką veikti Kemere?
Leistis į vienos dienos iškylą jachta, 
mėgautis žvejyba, maudynėmis ir 
vaizdingais paplūdimiais. Kemeras 
yra laikomas vienu didžiausių jachtų 
uostų, todėl praleisti tokią progą 
būtų apmaudu. Pasivaikščiojimams 
rekomenduojame jaukų „Yoruk“ parką, 
nuo kurio atsiveria viso Kemero 
panorama bei „Moonlight“ parką. 
Kemeras visu gražumu atsiveria ir nuo 
Tahtali bei Olympos kalnų. Į lankytinų 
vietų sąrašą įtraukite Olympos kaimelį, 
antikinį Faselį, Beldibi olą ir pušų 
giraites, Goiniuko kanjoną. 

Ruošdamiesi vykti į Tahtali kalną, pasiimkite 
šiltesnių drabužių, nes ir karštą vasaros 
dieną gali būti vėsoka. 

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė
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Amara Dolce Vita luxury 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ a la carte restoranai: 9 (Tolimųjų Rytų, žuvies, itališkas, 
graikiškas, meksikietiškas, barbeque, jūros gėrybių 
restoranas. Restorane „Dolce Vita“ imamas mokestis už 
rezervaciją; tarptautinis restoranas „Fellini“ dirba visą parą)

 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ Wellness centras
 ♦ uždari baseinai: 2 (viename iš jų – „Aqua Therapy“ yra SPA, 
už papildomą mokestį)

 ♦ baseinai: 5 (vienas iš jų su jūros vandeniu ir šildomas nuo 
01.11 iki 31.03)

 ♦ SPA centras
 ♦ dietinis meniu
 ♦ interneto kavinė
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salės: 3 (nuo 100 iki 2000 asm.)
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ barai: 12
 ♦ drabužių valymo paslaugos

VIEŠBUČIO VIETA: 75 km iki Antalijos oro 
uosto, 20 km iki Kemero miesto centro, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. 
Viešbutį sudaro 6-ių aukštų „Deluxe Venezia“, 
3-jų aukštų „Deluxe Capri“, 3-jų aukštų 
„Deluxe Portofino“, 3-jų ir 4-ių aukštų „Club“ 
korpusai bei aštuonios 2-jų aukštų vilos.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. Palapinės 
paplūdimyje už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.amaraworldhotels.com

Numeriuose:
 ♦ mini baras (vandeniu, gaiviaisiais gėrimais, alumi, 
šokoladu papildoma kasdien)

 ♦ vonia / dušas (Deluxe numeriuose)
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ vonia / dušo kabina (korpuso „Club“ numeriuose)
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ grindys: kiliminė danga (korpuso „Club“ 1 aukšto 
numeriuose: keraminės plytelės)

 ♦ svarstyklės (Deluxe numeriuose)
 ♦ chalatas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą parą
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ patalynės keitimas: kasdien (svečių pageidavimu)
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ virdulys

Ultra 
viskas 
įskaičiuota
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ buriavimo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ krepšinis 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ stalo tenisas (profesionalus stalo tenisas, už 
papildomą mokestį)

 ♦ gyva muzika
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis 
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (3 takeliai)
 ♦ jodinėjimas žirgais, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ video žaidimai, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortai: 9 (4 – su dirbtinės žolės danga 
ir smėliu, 3 – su betono danga, 2 – su kieta 
danga)

 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso korto apšvietimas (keturių)
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ petankė 
 ♦ sauna 

Vaikams:
 ♦ vežimėlis, už papildomą mokestį
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ meniu
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų), Junior klubas (nuo 13 
iki 16 metų)

 ♦ restoranas

 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ baseinai: 5
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ sporto akademija, už papildomą mokestį
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Amara Wing Resort Comfort
Ultra 
viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(„Main Building“), individualus 
(„Garden Area“)

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vandeniu, 
gaiviaisiais gėrimais, alumi 
papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ chalatas
 ♦ virdulys (arbatos ir kavos 
rinkinys)

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia
 ♦ šlepetės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ Wellness centras
 ♦ baseinai: 2 (1 žiemos sezonu užpildomas jūros 
vandeniu ir šildomas)

 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 8
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 6 (prancūziškas, itališkas, 
turkiškas, barbeque, jūros gėrybių – būtina 
išankstinė registracija; suši, už papildomą 
mokestį)

 ♦ belaidis internetas registratūroje ir baruose
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 2 (1 su kvarcine, 
1 su tartano danga) 

 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos oro uosto, 
Kemero mieste, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
4-ių aukštų pagrindinis pastatas ir 4-ių aukštų 
„Garden Area“ pastatas. Pagrindiniame pastate 
yra: 184 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
26-31 kv. m) iš jų 4 numeriai pritaikyti žmonėms 
su negalia, 6 šeimyniniai Suite tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 42-51 kv. m). „Garden Area“ 
komplekse yra: 60 standartinių Garden tipo 
numerių (maks. 2 asm. 20-23 kv. m), 42 
šeimyniniai Garden tipo numeriai (maks. 4 asm., 
34-39 kv. m), 18 Garden Deluxe tipo numerių 
(maks. 3 asm., 32-33 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, žvyro, yra pirsas, 
platforma, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.amaraworldhotels.com 

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai: 2 (vienas iš jų žiemos sezonu 
užpildomas jūros vandeniu ir šildomas)

 ♦ auklė, už papildomą mokestį (nuo 4 iki 12 
metų)
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Amara Club Marine Nature

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga / 
keraminės plytelės

 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vandeniu, 
gaiviaisiais gėrimais, alumi 
papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ virdulys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
nemokamai (24 valandas)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ balkonas
 ♦ šlepetės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ Wellness centras
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ konferencijų salė (iki 35 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 6
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 3 (itališkas, 
turkiškas, žuvies, būtina išankstinė 
registracija)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ buriavimo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso korta: 3 (betono danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 50 km iki Antalijos oro 
uosto, 15 km iki Kemero miesto centro, Beldibio 
gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2013 metais. Viešbutį sudaro 
2-jų ir 3-jų aukštų vasarnamiai, kuriuose yra: 
325 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
26-32 kv. m), iš jų 3 numeriai pritaikyti žmonėms 
su negalia, 63 dviejų kambarių šeimyniniai 
numeriai (maks. 4 asm., 39-45 kv. m), 11 
Suite tipo numerių (maks. 3 asm., 45-55 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.amaraworldhotels.com

Vaikams:
 ♦ sporto akademija, už papildomą 
mokestį

 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 iki 
8 metų); maksi klubas (nuo 8 iki 
12 metų); Junior klubas (nuo 12 iki 
16 metų)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė, už papildomą mokestį

Ultra 
viskas 
įskaičiuotaHV-1
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Rixos Sungate

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 10
 ♦ konferencijų salės: 16 (iki 6000 
asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranai: 3
 ♦ barai: 18
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ dietinis meniu
 ♦ uždari baseinai: 2
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 10 
 ♦ vandens pramogų parkas 
 ♦ belaidis internetas registratūroje ir 
baruose, už papildomą mokestį 

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kino salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ tinklinis 
 ♦ diskoteka (naktiniame klube)
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ boulingas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ buriavimo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 5
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis (2 laukai)

VIEŠBUČIO VIETA: 50 km iki Antalijos oro uosto, 15 km iki Kemero 
miesto centro, Beldibio gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2011 metais. Viešbutį sudaro 8-ių ir 5-ių aukštų pagrindiniai 
pastatai „Port Queen“, du 5-ių ir 6-ių aukštų „Terrace House“ 
pastatai, 2-jų aukštų šeimyninis „Lake House“ pastatas. 
Viešbučio pagrindiniame pastate yra: 872 standartiniai numeriai 
(maks. 3+1 asm., 38 kv. m), 11 Suite tipo numerių (maks. 
3 asm., 53 kv. m), 8 Jakuzzi tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
35 kv. m), 12 Grand Suite tipo numerių (maks. 5+1 asm., 80 kv. m), 
14 šeimyninių Suite tipo numerių (maks. 4 asm., 75 kv. m), King 
Suite, Grand King Suite tipo numeriai. „Terrace House“ tipo pastate 
yra 67 „Terrace“ tipo šeimyniniai numeriai (maks. 3+1 asm., 58 kv. 
m). „Family Lake House“ tipo pastate yra 19 šeimyninių „Family 
Terrace Lake House“ tipo numerių (maks. 6 asm., 72 kv. m), 19 
Villa Lake House tipo numerių (maks. 6 asm., 72 kv. m). VIP Deluxe 
komplekso zonoje yra: 18 Deluxe Villas tipo numerių (maks. 6 asm., 
120 kv. m), Deluxe Grand Villas, Deluxe Suite, Deluxe Jacuzzi, Deluxe, 
Presidential Villa tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro (valytas smėlis / smulkus 
žvyras), yra baras, pirsas (svečiams, gyvenantiems Deluxe zonoje 
– nemokamai, kitiems, už papildomą mokestį). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. Palapinės už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.rixos.com/rixos-sungate

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 13 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai vaikams: 2
 ♦ restoranas 
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ vežimėlis, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ internetas: Wi-Fi (356 
KB/s – nemokamai, 10 
MB/s, už papildomą 
mokestį)

 ♦ oro kondicionierius: 
centrinis

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vandeniu, 
gaiviaisiais gėrimais 
ir alumi papildomas 
kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 
kartus per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas 
numeriuose: visą parą

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa
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Rixos Tekirova

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(Main Building) individualus 
oro kondicionierius 
(Bungalow)

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vandeniu, 
gaiviaisiais gėrimais, alumi 
papildomas kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ balkonas
 ♦ vonia
 ♦ šlepetės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ konferencijų salės: 4 (vieną, esant 
poreikiui, galima padalinti į 3 sekcijas, 
nuo 30 iki 900 asm.)

 ♦ restoranas
 ♦ barai: 7
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ dietinis meniu
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 4 
 ♦ belaidis internetas registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kino salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas 
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (4 
takeliai)

 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį

 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį

 ♦ buriavimas (su licencija, už užstatą)
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas: 3 (tartano danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 

VIEŠBUČIO VIETA: 75 km iki Antalijos oro uosto, 
17 km iki Kemero miesto, Tekirovos gyvenvietėje, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
du sujungti 4-ių aukštų (A) ir 7-ių aukštų (B) 
pagrindinio pastato korpusai ir 2-jų bei 3-jų aukštų 
vasarnamiai. A korpuse yra: 144 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 32 kv. m), iš jų 5 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia, 2 Deluxe tipo 
šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 88 kv. m), 2 
Deluxe Superior Suite tipo numeriai (maks. 2 asm., 
100 kv. m). B korpuse yra: 338 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 26 kv. m), 2 Suite tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 70 kv. m), 14 Suite tipo 
šeimyninių numerių (maks. 4 asm., 52 kv. m). 
Vasarnamiuose yra 96 šeimyniniai numeriai 
(uždaras miegamasis, maks. 4 asm., 46 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. Palapinės už papildomą 
mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.rixos.com/rixos-tekirova

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (1-17 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ vežimėlis
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gural premier Tekirova

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 11
 ♦ konferencijų salės: 4 (iki 60 ir 164 
asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 10
 ♦ SPA centras
 ♦ dietinis meniu
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 4 (osmanų, 
itališkas, Viduržemio jūros regiono, 
Tolimųjų Rytų - būtina išankstinė 
registracija, už papildomą mokestį)

 ♦ vandens pramogų parkas (25 
vandens kalneliai, iš jų 16 vaikiškų 
kalnelių)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 13, už papildomą 
mokestį (13 teniso kortų su žemės 
danga ir 3 vaikiški teniso kortai su 
žemės danga)

 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 75 km iki Antalijos oro uosto, 
17 km iki Kemero miesto centro, Tekirovos 
gyvenvietėje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais. Viešbutį 
sudaro dvidešimt keturi 2-jų ir 3-jų aukštų 
vasarnamiai, kuriuose yra: 244 vieno kambario 
Deluxe tipo numeriai (maks. 3 asm., 55 kv. m), 148 
dviejų kambarių Deluxe tipo šeimyniniai numeriai 
(maks. 4+1 asm., 80 kv. m), 32 dviejų kambarių 
Superior tipo šeimyniniai numeriai (maks. 4+2 asm., 
90 kv. m), 167 Deluxe Pool tipo numeriai (maks. 
3 asm., 50 kv. m), 67 Deluxe Pool šeimyniniai 
numeriai (maks. 4+1 asm., 80 kv. m), 6 Deluxe Pool 
Suite tipo numeriai (maks. 2 asm., 72 kv. m), 
Superior Pool Suite, Superior Pool Grand Suite, 
Superior Villa, Presidential Suite, King Suite tipo 
numeriai. Yra numerių, pritaikytų žmonėms 
su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. Palapinės paplūdimyje už 
papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.guralpremier.com

Vaikams:
 ♦ vandens kalneliai: 16
 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 
iki 7 metų), midi klubas (nuo 7 
iki 9 metų), maksi klubas (nuo 
10 iki 12 metų)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Numeriuose:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vandeniu ir gaiviaisiais 
gėrimais papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ chalatas
 ♦ virdulys
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ šlepetės
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Vogue Hotel Avantgarde

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga 
 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vandeniu, 
gaiviaisiais gėrimais papildomi 
kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šlepetės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 5
 ♦ vandens kalneliai: 6
 ♦ konferencijų salė (iki 650 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 10
 ♦ SPA centras
 ♦ dietinis meniu
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 5 (itališkas, jūros 
gėrybių, turkiškas, libanietiškas – imamas 
mokestis už rezervaciją; japonų, prancūzų 
– būtina išankstinė registracija, už 
papildomą mokestį)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį    
(3 takeliai)

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 3 (kvarcinė danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ kanoja (su licencija)
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ šaudymas iš lanko 

VIEŠBUČIO VIETA: 45 km iki Antalijos oro 
uosto, 9 km iki Kemero miesto centro, Goiniuko 
gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 4-ių aukštų pagrindinis pastatas 
ir 46 vasarnamiai. Pagrindiniame pastate 
yra: 347 standartiniai Superior tipo numeriai 
(maks. 3+1 asm., 42 kv. m), 25 Junior Suite 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 82 kv. m), 13 
šeimyninių numerių (maks. 3+1 asm., 82 kv. m), 
Executive Suite, Junior Penthouse, Penthouse, 
King Suite tipo numeriai. Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, 
yra pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.voguehotel.net

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ atrakcionų parkas
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 iki 6 
metų), maksi klubas (nuo 7 iki 9 metų), 
Kids klubas (nuo 10 iki 12 metų), Junior 
klubas (nuo 13 iki 15 metų)

 ♦ elektroninė auklė, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
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Majesty Mirage park Resort

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ konferencijų salės: 7 (nuo 10 iki 1500 
asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 7
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ dietinis meniu
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 4 (žuvies, Lotynų 
Amerikos, itališkas, turkiškas, būtina 
išankstinė registracija. Savaitinės 
viešnagės metu galima nemokamai 
apsilankyti viename restorane 1 kartą)

 ♦ belaidis internetas: registratūroje ir 
konferencijų salėse

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (2 
takeliai)

 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas: 5 (kvarcinė ir kieta danga)
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 48 km iki Antalijos oro uosto, 
7 km iki Kemero miesto centro, 2 km iki Goiniuko 
gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
du 5-ių aukštų pagrindiniai korpusai ir trys 2-jų 
aukštų vilos. 490 standartinių numerių (maks. 
3 asm., 26 kv. m), iš jų 4 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia, 16 Suite tipo numerių 
(maks. 2+2 asm., 62 kv. m), 16 Junior Suite tipo 
numerių (maks. 2+2 asm., 57 kv. m), 4 trijų 
kambarių Garden Suite tipo numeriai (maks. 
4+2 asm., 145 kv. m), 2 keturių kambarių Garden 
Suite tipo numeriai (maks. 6+2 asm., 189 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.voguehotel.net

Vaikams:
 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 iki 7 
metų), Topolino klubas (nuo 8 iki 12 
metų), Junior klubas (nuo 13 iki 16 metų)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai: 2

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ oro kondicionierius: 
centrinis 

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vanduo, 
gaivieji gėrimai, alus - 
atvykimo dieną)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 
kartus per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa
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pirate's beach Club

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vandeniu, 
papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 3
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 6
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ dietinis meniu
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 4 (žuvies, itališkas, 2 
turkiški (Tandyr ir Kebab), būtina išankstinė 
registracija)

 ♦ belaidis internetas viešosiose vietose, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kino salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas
 ♦ mini futbolas
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
(rezervavus)

 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 2 teniso (sintetinė 
danga)

 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ mini golfas 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 75 km iki Antalijos 
oro uosto, apie 20 km iki Kemero miesto, 
Tekirovos gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1994 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2010 
metais. Bendras plotas 36000 kv. m. 
Viešbutį sudaro trisdešimt keturi 2-jų 
aukštų vasarnamiai, kuriuose yra: 260 
standartinių numerių (maks. 2+2 asm., 
25 kv. m), 8 dviejų kambarių Suite tipo 
numeriai (svetainė, miegamasis su 
durimis, maks. 4 asm., 43 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, 
yra pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.piratesbeach.com.tr

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ vežimėlis, už papildomą mokestį
 ♦ vandens kalneliai (mini kalnelis)
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Marti Myra

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (7 skyriai)
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 6
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 4 (turkiškas, 
jūros gėrybių restoranas, Tolimųjų 
Rytų, italų ir tarptautinė virtuvė)

 ♦ belaidis internetas (iki 256 KB/s)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 3 (kvarcinė danga)
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 70 km iki Antalijos oro uosto, 
17 km iki Kemero miesto centro, Tekirovos 
gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais, atnaujintas 
2011 metais. Viešbutį sudaro trisdešimt 3-jų 
ir 4-ių aukštų vasarnamių, kuriuose yra: 254 
Superior tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 36 kv. m), 
iš jų 4 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia, 
66 Deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
38 kv. m), 119 Superior Deluxe tipo numerių (maks. 
2+2 asm., 38 kv. m), šeimyniniai Superior /Superior 
Deluxe tipo numeriai (maks. 3+2 asm., 44 kv. m), 
Superior Deluxe Duplex tipo numeriai (maks. 
3+2 asm., 50 kv. m), 4 Premium Suite  tipo 
numeriai (maks. 4+2 asm., 180 kv. m), Premium 
Honeymoon Suite tipo numeris (maks., 2 asm., 
180 kv. m), Presidental Suite tipo numeris 
(maks. 4+2 asm., 320 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
pirsas, platforma, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. Palapinės 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.marti.com.tr 

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 
darbo su kompiuteriu pamokos 
(nuo 5 iki 14 metų, nemokamai))

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ švediškas stalas

Numeriuose:
 ♦ grindys: marmuras / kiliminė 
danga

 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vandeniu ir 
gaivaisiais gėrimais papildoma 
kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ chalatas
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šlepetės
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Hotel la Mer

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga /
laminatas

 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai: 
atvykimo dieną, vanduo ir 
sultys: kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ konferencijų salės: 3 (nuo 15 iki         
180 asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 5
 ♦ SPA centras
 ♦ dietinis meniu
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 3 (itališkas, 
žuvies, turkiškas – būtina išankstinė 
rezervacija, viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti kiekviename 
restorane po 1 kartą)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį

 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 2 (kieta danga, dieną)
 ♦ pirtis
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ mini golfas 

VIEŠBUČIO VIETA: 48 km iki Antalijos oro 
uosto, 7 km iki Kemero miesto, Goiniuko 
gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
4-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 
280 standartinių numerių (maks. 2+1 asm., 
24 kv. m), iš jų 3 numeriai pritaikyti žmonėms 
su negalia, 34 šeimyniniai numeriai (maks. 
3+1 asm., 31 kv. m), 6 Suite tipo numeriai 
(maks. 3+2 asm., 30-40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.hotellamer.com

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
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Crystal De luxe Resort&SpA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ Wellness centras
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ konferencijų salė (iki 300 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 6
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ dietinis meniu
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 3 (itališkas, turkiškas, 
meksikietiškas, būtina išankstinė 
rezervacija. Viešnagės metu galima 
nemokamai aplankyti vieną restoraną)

 ♦ belaidis internetas: registratūroje ir 
baruose

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kino salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ boulingas, už papildomą mokestį 
(2 takeliai)

 ♦ video žaidimai, už papildomą 
mokestį

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna
 ♦ aerobika
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos oro uosto, 
Kemero miesto centre, antroje linijoje, apie 100 m 
iki paplūdimio (kitoje kelio pusėje).
VIEŠBUTIS: atidarytas 2008 metais. Viešbutį 
sudaro 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 309 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 27 kv. m), 
41 dviejų kambarių šeimyninis  numeris (2 atskiri 
miegamieji, maks. 4 asm., 40 kv. m), 3 trijų 
kambarių Sultan Suite tipo numeriai (maks. 
6 asm., 75 kv. m), 3 dviejų kambarių Pasha Suite 
tipo numeriai (maks. 4 asm., 55 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, žvyro. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, nemokamai; paplūdimio rankšluoščiai už 
užstatą. Yra baras.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.crystalhotels.com.tr

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (su mini kalneliu)
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ švediškas stalas

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vandeniu, gaiviaisiais 
gėrimais papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia
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Crystal Flora beach Resort 

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga /
laminatas

 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai: 
atvykimo dieną, vanduo ir 
sultys: kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 3
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ konferencijų salė (iki 200 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 6
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ dietinis meniu
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 5 (jūros gėrybių, 
osmanų, meksikietiškas, Viduržemio jūros 
regiono, barbeque – būtina išankstinė 
rezervacija, vaikai iki 7 metų neįleidžiami, 
viešnagės metu nemokamai galima 
aplankyti vieną restoraną)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (2 
takeliai)

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį (su 
licencija)

 ♦ turkiška pirtis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ gyva muzika
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Antalijos oro 
uosto, 25 km iki Kemero miesto centro, Beldibio 
miestelyje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutis 
yra sudarytas iš 38 triaukščių ir 4 dviaukščių 
vasarnamių. Viešbutyje yra 427 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 21-26 kv. m), 61 
šeimyninis numeris (maks. 4 asm., 37 kv. m). 
Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, 
yra pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
nemokamai; paplūdimio rankšluoščiai už 
užstatą; palapinės paplūdimyje už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO:  skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.crystalhotels.com.tr

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ švediškas stalas 
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Daima biz Resort

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ konferencijų salės: 4 (nuo 50 iki 800 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 5
 ♦ SPA centras
 ♦ dietinis meniu
 ♦ uždaras baseinas (veikia tik žiemos 
sezonu)

 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranas (tradicinis turkų – 
būtina išankstinė registracija, imamas 
mokestis už rezervaciją)

 ♦ vandens pramogų parkas (7 kalneliai)
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už užstatą 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 62 km iki Antalijos oro uosto, 
7 km iki Kemero miesto, Kirišo gyvenvietėje, 
100 m iki paplūdimio (kitoje kelio pusėje, 
yra požeminė perėja).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais. Viešbutį 
sudaro keturi 4-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 
231 standartinis numeris (maks. 3 asm., 29 kv. m), 
iš jų 4 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia, 
34 šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 58 kv. m), 
85 Large Standart tipo numeriai (maks. 4 asm., 
35 kv. m), 2 Kaptain Suite tipo numeriai 
(maks. 4+1 asm., 89 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, nemokamai; 
paplūdimio rankšluoščiai už užstatą. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
 www.daimahotels.com

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ vaikų klubai:mini klubas  (nuo 4 iki 7 
metų), Junior klubas (nuo 8 iki 12 metų)

 ♦ elektroninė auklė, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai: 2
 ♦ švediškas stalas

Numeriuose:
 ♦ grindys: granitas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai 
ir alus – atvykus; vandeniu 
papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa
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Daima Resort

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai 
ir alus – atvykimo dieną, 
vandeniu papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šlepetės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 50 iki 700 
asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 5
 ♦ SPA centras
 ♦ dietinis meniu
 ♦ uždaras baseinas (dirba tik žiemos 
sezonu)

 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranas (tradicinis turkų – 
būtina išankstinė registracija, imamas 
mokestis už rezervaciją)

 ♦ vandens pramogų parkas (7 kalneliai)
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už užstatą
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 62 km iki Antalijos 
oro uosto, 7 km iki Kemero miesto, Kirišo 
gyvenvietėje, 100 m iki paplūdimio (kitoje 
kelio pusėje, yra požeminė perėja).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. Viešbutį 
sudaro trys 4-ių aukštų pastatai, kuriuose 
yra: 210 standartinių numerių (maks. 3 asm., 
28 kv. m), iš jų 3 numeriai pritaikyti žmonėms 
su negalia, 55 standartiniai Plus tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 32 kv. m), 22 šeimyniniai 
numeriai (maks. 4+1 asm., 55 kv. m), 17 Large 
tipo numerių (maks 4 asm., 34 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, 
yra pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
nemokamai; paplūdimio rankšluoščiai 
už užstatą. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.daimahotels.com

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 iki 7 
metų), Junior klubas (nuo 8 iki 12 metų)

 ♦ elektroninė auklė, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai: 2
 ♦ švediškas stalas 
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pR Club Saphire 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ konferencijų salė (iki 120 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 5
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ dietinis meniu
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ a la carte restoranas (tarptautinė virtuvė, 
imamas mokestis už rezervaciją)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortai: 3 (kieta danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ šaudymas iš lanko 

VIEŠBUČIO VIETA: 75 km iki Antalijos oro 
uosto, 18 km iki Kemero miesto centro, 
Tekirovos  gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro 
6-ių aukštų pagrindinis pastatas ir keturi 3-jų 
aukštų Garden tipo pastatų. 236 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 22 kv. m), 15 šeimyninių 
Garden tipo numerių (maks. 4+1 asm., 37 kv. m), 
27 Bunk Bed tipo numeriai (maks. 4 asm., 26 kv. m). 
Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, 
yra pontonas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluoščiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.palmariva.com/saphire/index.html

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ švediškas stalas 

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga (Main 
Building); keraminės plytelės arba 
parketas (Garden)

 ♦ oro kondicionierius: centrinis (Main 
Building); individualus (Garden)

 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai ir alus 
tik atvykimo dieną, vandeniu 
papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (00:00–07:00)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia
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Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės / kiliminė 
danga

 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai, 
alus – atvykimo dieną, vanduo 
– kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį 
(24:00–07:00)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas / prancūziškas 
balkonas

 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 4
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 50 iki            
255 asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 7
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranas (Viduržemio jūros 
regiono, imamas mokestis už rezervaciją)

 ♦ belaidis internetas: registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ tinklinis 
 ♦ diskoteka (nealkoholiniai gėrimai 
ir alus)

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už užstatą
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 2 (kieta danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 75 km iki Antalijos oro 
uosto, 20 km iki Kemero miesto centro, netoli 
Tekirovos gyvenvietės, 350 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais 
(pagrindinis pastatas), 1987 metais (vienas 
„Annex“ korpusas), 2005 metais (antras 
„Annex“ korpusas), paskutinį kartą atnaujintas 
2012 metais. Viešbutį sudaro du 6-ių ir 
vienas 5-ių aukštų pastatas, kuriuose yra: 
490 standartinių numerių (maks. 2+2 asm., 
23-24 kv. m), trys iš jų pritaikyti žmonėms su 
negalia, 6 Deluxe Suite tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 40 kv. m), 4 Connection Suite tipo 
numeriai (maks. 6 asm., 56 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluoščiai nemokamai. Iki paplūdimio 
nemokamai veža autobusas. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.palmariva.com

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai: 3
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ švediškas stalas 
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Akka Antedon Hotel

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ konferencijų salės: 10 (nuo 15 iki 1000 
asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 7
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ dietinis meniu
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 4 (turkiškas, itališkas, 
žuvies, tarptautinis – būtina išankstinė 
registracija, už papildomą mokestį)

 ♦ belaidis internetas registratūroje ir 
konferencijų salėse

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kino salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už užstatą
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 2 (kieta danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ badmintonas
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 45 km iki Antalijos oro 
uosto, 15 km iki Kemero miesto centro, Beldibio 
gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį 
sudaro 4-ių aukštų pagrindinis pastatas, 4-ių 
aukštų „Family“ korpusas bei 7 vilos. Viešbučio 
pagrindiniame pastate yra: 340 standartinių 
numerių (maks. 3 asm., 30–42 kv. m), iš jų 5 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia (28 kv. m), 
76 šeimyniniai Duplex tipo numeriai (maks. 4 asm., 
52–63 kv. m), 10 Duplex Suite tipo numerių (maks. 
4 asm., 61-98 kv. m), 10 Superior tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 42 kv. m), 4 Junior Suite tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 45 kv. m), 2 King Suite 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 278 kv. m). Family 
korpuse yra: 68 šeimyniniai numeriai (uždaras 
miegamasis, maks. 4 asm., 40-52 kv. m). Vilose 
yra: 2 Villa Saphire tipo numeriai (maks. 9 asm., 
210 kv. m), 5 Villa Ruby tipo numeriai (maks. 
4+1 asm., 135 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluoščiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.akkahotels.com 

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 iki 7 metų), 
Junior klubas (nuo 8 iki 12 metų)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (su mini kalneliais)
 ♦ švediškas stalas 

Numeriuose:
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vandeniu, 
gaiviaisiais gėrimais ir alumi 
papildomas kasdien)

 ♦ seifas  
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ virdulys
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ balkonas
 ♦ vonia
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Akka Alinda Hotel

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga /  
parketas

 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vandeniu, 
gaiviaisiais gėrimais, alumi 
papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ konferencijų salės: 4 (nuo 60 iki 300 
asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 5
 ♦ SPA centras
 ♦ dietinis meniu
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 2 (žuvies, 
prancūziškas, būtina išankstinė 
registracija, už papildomą mokestį)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius, už užstatą
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 2 (tartano danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Antalijos oro 
uosto, 7 km iki Kemero miesto centro, Kirišo 
gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų pastatas, 
du 3-jų aukštų ir keturi 2-jų aukštų 
pastatai, kuriuose yra: 176 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 22-25 kv. m), 154 
standartiniai Classic tipo numeriai (maks. 
3 asm., 22-25 kv. m), 6 Junior Suite tipo 
numeriai (uždaras miegamasis, maks. 4 asm. 
46-75 kv. m), 4 Senior Suite tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 78-100 kv. m), 50 šeimyninių 
Duplex tipo numerių (maks. 4 asm., 60 kv. m), 
15 šeimyninių numerių (maks. 4 asm., 
32-36 kv. m), 2 King Suite tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 110 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, 
yra pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluoščiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.akkahotels.com   

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ švediškas stalas vaikams 
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le Chateau De prestige 
Resort SpA & Thalasso

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ dietinis meniu
 ♦ restoranas
 ♦ baseinai: 3 (vienas iš jų pusiau olimpinis)
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ SPA centras (ir Thalasso centras)
 ♦ kino salė (mini kino teatras)
 ♦ a la carte restoranai: 5 (turkiškas, itališkas, 
žuvies, prancūziškas, kinų-japonų, imamas 
mokestis už rezervaciją)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ interneto kavinė už papildomą mokestį
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ barai: 6
 ♦ konferencijų salės: 10 (nuo 60 iki 1200 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas (2 teniso kortai su 
kieta danga)

 ♦ aerobika 
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį 
(su licencija)

 ♦ krepšinis
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso inventorius, už užstatą
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ diskoteka 

VIEŠBUČIO VIETA: 48 km iki Antalijos oro uosto, 
7 km iki Kemero miesto, Goiniuko gyvenvietėje, 
200 m iki paplūdimio, kitoje kelio pusėje (yra 
pėsčiųjų tiltas).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. 3-jų aukštų 
viešbučio pastate yra: 263 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 32 kv. m), 16 šeimyninių numerių 
(2 uždari miegamieji, maks. 4+1 asm., 54 kv. m), 
96 šeimyniniai Duplex tipo numeriai (maks. 
4+1 asm., 47 kv. m), Superior Family, Superior 
Suite, Superior Duplex, Pool House, Pool Houses 
with Jacuzzi, Suite, Junior Suite, Economy Room 
with Balcony tipo numeriai, 8 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluoščiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.prestigehotel.com.tr

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ žaidimų aikštelė

Numeriuose:
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ balkonas
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ mini baras (atvykimo dieną: 
vanduo)

 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę
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le Chateau De prestige 
Resort SpA & Thalasso Simena Sun Club

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vandeniu, 
gaiviaisiais gėrimais, alumi 
papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ konferencijų salė (iki 350 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 8 (1 iš jų už papildomą mokestį)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ dietinis meniu
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 4 („Anatolijos“, 
jūros gėrybių, italų, iš anksto užsirašius. 
Savaitinės viešnagės metu galima 
nemokamai aplankyti vieną restoraną; 
suši, iš anksto užsirašius, už papildomą 
mokestį)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ tinklinis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ krepšinis  
 ♦ teniso inventorius, už užstatą
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį (su 
licencija)

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 2 (betono danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ mini golfas 

VIEŠBUČIO VIETA: 70 km iki Antalijos oro uosto, 
7 km iki Kemero centro, Čamjuvos miestelyje, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį 
sudaro aštuoniasdešimt penki 2-jų ir 3-jų 
aukštų vasarnamiai ir Select kompleksas. 350 
standartinių numerių (maks. 3 asm., 23 kv. m), 
70 šeimyninių numerių (maks. 4 asm., 27 kv. m), 
17 Suite tipo numerių (maks. 5 asm., 56 kv. m), 
4 Duplex Suite  tipo numeriai (maks. 7 asm., 
117 kv. m), Simena Select Flat, Simena Select Villa, 
Presidential Villa tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
pirsas, baras (iki 18:00). Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluoščiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: Skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.simenasunclub.com

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai vaikams: 2
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ vežimėlis, už papildomą mokestį
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Zena Resort Hotel

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 80 iki 120 
asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 7
 ♦ SPA centras ir Thallasso centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranas (žuvies patiekalai 
arba italų virtuvė, būtina išankstinė 
registracija)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ video žaidimai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos oro uosto, 
7 km iki Kemero miesto, Čamjuvos gyvenvietėje, 
ant jūros kranto (paplūdimys – kitoje kelio pusėje).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį 
sudaro 3-jų aukštų  pastatas, kuriame yra: 204 
standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 30 kv. m), 
iš jų 2 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia, 8 
šeimyniniai numeriai (maks. 4+1 asm., 55 kv. m), 
2 dviejų kambarių Junior Suite tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 55 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluoščiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.zenaresort.com.tr

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ švediškas stalas 

Numeriuose:
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vandeniu ir 
gaiviaisiais gėrimais papildoma 
kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia

Ultra
viskas 
įskaičiuota
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pR Club Festival

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (atvykimo dieną – 
vanduo)

 ♦ seifas, už užstatą
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (24:00- 
07:00)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 4 (3 iš jų viešbutyje „PR Club 
Kaplan“)

 ♦ vandens kalneliai: 3 („PR Club Kaplan“ 
viešbutyje)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 7 (4 iš jų viešbutyje „PR Club 
Kaplan“)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas (Viduržemio jūros 
regiono restoranas, imamas mokestis už 
rezervaciją, „PR Club Kaplan“)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį („PR 
Club Kaplan“ viešbutyje*)

 ♦ vandens aerobika*
 ♦ tinklinis* 
 ♦ diskoteka* (nealkoholiniai gėrimai ir 
alus nemokamai)

 ♦ treniruoklių salė* 
 ♦ mini futbolas*
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį* 

 ♦ sūkurinė vonia* 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas* (su betonine danga) 
 ♦ pramoginiai renginiai* 
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika*
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį 

VIEŠBUČIO VIETA: 75 km iki Antalijos oro 
uosto, 17 km iki Kemero miesto centro, 
Tekirovos gyvenvietėje, 200 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2004 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 107 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 23-24 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai; autobusas iki 
paplūdimio nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.palmariva.com

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas* (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė* 
 ♦ baseinas*
 ♦ auklė, už papildomą mokestį

Ultra  
viskas 
įskaičiuota

*„PR Club Kaplan“ viešbutyje
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Club Hotel belpinar

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (dirbtinės žolės danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika (vieną kartą per savaitę)
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 40 km iki Antalijos oro uosto, 
15 km iki Kemero miesto centro, Beldibio 
gyvenvietėje, paplūdimys – kitoje kelio pusėje 
(yra požeminė perėja).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
1-no, 3-jų, 4-ių, 5-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 
209 standartiniai numeriai (maks. asm., 21 kv. m), 
52 šeimyniniai numeriai (maks. 2+2 asm., 30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai; 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokmai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.palmariva.com 

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai vaikams: 2
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ švediškas stalas 

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga 
(keraminės plytelės / laminatas)

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (papildoma atvykimo 
dieną)

 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (00:00–
07:00)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas

Ultra
viskas 
įskaičiuota
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grand Mir'Amor Hotel

Numeriuose:
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (atvykimo dieną: 
vanduo)

 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika (vieną kartą per savaitę)
 ♦ sauna 

VIEŠBUČIO VIETA: 62 km iki Antalijos 
oro uosto, 7 km iki Kemero miesto, Kirišo 
gyvenvietėje, apie 250 m iki nuosavo 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2011 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro du 4-ių aukštų ir vienas 
6-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 139 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 
24-26 kv.m), 176 Economy tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 22-23 kv.m). Yra numerių 
pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, žvyro, yra 
baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.grandmiramorhotel.com

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vežimėlis

Viskas 
įskaičiuota
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Stella Hotel

Astoria Kemer 

Numeriuose:
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ belaidis internetas registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ gėrimai diskotekoje, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ gyva muzika (vieną kartą per savaitę)
 ♦ sauna 

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Antalijos 
oro uosto, 10 km iki Kemero miesto, 
Čamjuvos gyvenvietėje, 150 m iki 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais. 
5-ių aukštų viešbučio pagrindiniame 
pastate ir „Annex“ pastate yra 94 
standartiniai numeriai (maks. 
2+1 asm., 20-24 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / 
žvyro, yra baras. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.stellahotelkemer.com
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Numeriuose:
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (atvykimo dieną: 
vanduo)

 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 2
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ belaidis internetas viešosiose 
vietose, už papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka (gėrimai, už papildomą mokestį)
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika (vieną kartą per savaitę)
 ♦ sauna 
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos oro uosto, 
Kemero miesto centre, apie 300 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. 4-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 78 standartiniai numeriai 
(maks. 2+1 asm., 22-24 kv. m), iš jų vienas 
numeris pritaikytas žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, žvyro. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
Baras už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.astoriahotels.info

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Viskas 
įskaičiuota

Viskas
įskaičiuota
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Ambiente Hotel

Haldun's beach Club 

Numeriuose:
 ♦ grindys: marmuras
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (atvykimo dieną – 
vanduo)

 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ konferencijų salė (iki 30 asm.)
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 2
 ♦ belaidis internetas registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Antalijos oro 
uosto, 10 km iki Kemero miesto, Čamjuvos 
gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. 
Viešbučio pastatuose yra 90 standartinių 
numerių (maks. 3 asm., 21 kv. m), 1 numeris 
pritaikytas žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, žvyro. Skėčiai, 
gultai nemokamai; paplūdimio rankšluosčiai 
už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.halduns.com
Ekonominė klasė 

Vaikams:
 ♦ baseinas

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vandeniu papildoma 
kasdien)

 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ virdulys
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas numeryje
 ♦ numerių tvarkymas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ konferencijų salė (iki 120 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 3
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ belaidis internetas: registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 72 km iki Antalijos oro 
uosto, 20 km iki Kemero miesto centro, 
Tekirovos gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2006 metais. 5-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 112 standartinių 
numerių (maks. 3 asm., 17 kv. m), 8 šeimyniniai 
numeriai (maks. 3+1 asm., 28 kv. m), 9 Suite 
tipo numeriai (maks. 4 asm., 30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, žvyro, 
pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: Skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė, už papildomą mokestį 

Viskas
įskaičiuota

Viskas
įskaičiuota
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larissa Hotel

larissa Club Akman park

Numeriuose:
 ♦ seifas registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ grindys: kiliminė danga / 
laminatas

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas registratūroje ir 
baruose

 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ barai: 2

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ treniruoklių salė 

VIEŠBUČIO VIETA: 41 km iki Antalijos oro 
uosto, 15 km iki Kemero miesto, Beldibio 
gyvenvietėje, apie 150 m iki paplūdimio 
(kitoje kelio pusėje).
VIEŠBUTIS: atidarytas 2004 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį 
sudaro du 4-ių aukštų pastatai bei vienas 
2-jų aukštų pastatas, kuriuose yra: 165 
standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 
24 kv. m), 25 vieno kambario šeimyniniai 
numeriai (maks. 3+1 asm., 35 kv. m).  
PAPLŪDIMYS: nuosavas, žvyro. Skėčiai, gultai 
nemokamai; paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.larissahotels.com
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 12 metų)
 ♦ vandens kalnelis

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ a la carte restoranas (turkiškas, 
būtina išankstinė registracija, už 
papildomą mokestį)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Antalijos oro uosto, 
8 km iki Kemero miesto, Čamjuvos gyvenvietėje, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro 
vienuolika 3-jų aukštų pastatų, kuriuose yra 142 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 22 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai; 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.larissahotels.com
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Viskas 
įskaičiuota

Viskas
įskaičiuota
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Kemer Dream Hotel

golden lotus

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis / 
individualus

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vanduo ir gaivieji 
gėrimai: atvykimo dieną)

 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 2
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas (su jūros 
vandeniu)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis, už papildomą mokestį
 ♦ sauna 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos oro 
uosto, Kemero mieste, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbučio 
pastate yra: 124 standartiniai numeriai (maks. 
3 asm., 18-25 kv. m), 6 šeimyniniai numeriai 
(maks. 4+1 asm., 50 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, žvyro, yra 
pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai; 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. Baras, 
už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.goldenlotushotel.com

Vaikams:
 ♦ baseinas

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (paprastu ir mineraliniu 
vandeniu papildoma kasdien)

 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas (Standard Room)
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia (Family Room)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 2
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis 
 ♦ sauna
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos oro 
uosto, 600 m iki Kemero miesto centro, 250 
m iki paplūdimio (kitoje kelio pusėje).
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2006 metais. 4-ių 
aukštų viešbučio pastate yra: 160 standartinių 
numerių (maks. 3 asm., 18 kv. m), 20 
šeimyninių numerių (maks. 4 asm., 35 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, žvyro. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai; paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.kemerdreamhotel.net

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Viskas
įskaičiuota

Viskas
įskaičiuota

51



Kurortai

Apsistoti Antalijoje rekomenduojame tiems, kurie 
negali ištverti nė dienos be didmiesčio gyvenimo, 
bet nori pasimėgauti poilsiu paplūdimiuose. 
Antalija nenuvils ir mėgstančių istorines vietas, 

juk kadaise tai buvo vienas svarbiausių Romos 
imperijos centrų. Tai – spalvingas ir šiuolaikiškas 
miestas, įkurtas karaliaus Atalo, ieškojusio 
rojaus žemėje. 

ĮKuRTA KARAlIAuS 

Antalija

 Karaliaus įkurtas 
miestas 
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Autobusų stotelė
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Mėgstantiems 
aktyvų laisvalaikį 
Pramogų Antalijoje Jums tikrai 
nepritrūks. Centrinis Atatiurko 
prospektas knibžda nuo diskotekų 
gausos, o vienos garsiausių: „Disco 
Maxim“, „Club Antalya“, „Olympus“, 
„Discoland“. Pastaroji yra įsikūrusi 
vandens pramogų parke „AquaLand“, 
tad čia ir naktimis veikia vandens 
kalneliai. Antalijoje Jūsų laukia dar 
vienas vandens pramogų parkas 
„Beach Park“, zoologijos sodas, 
atrakcionų parkas „Luna Park“ bei 
delfinariumas.

Antalijos pajūris kaip ir daugelis Turkijos 
kurortų yra padalintas į tam tikras 
sritis, šiuo atveju tai rajonai. Jaunimas, 
mėgstantis būti arti pasilinksminimo 
vietų, renkasi Konjalti rajoną, pasižymintį 
dideliu skaičiumi ekonominės klasės 
viešbučių. Lara rajonas, palyginus visai 
naujas, čia plyti geri smėlio paplūdimiai 
ir vienas po kito atsidaro puikiai įrengti 
viešbučiai, kuriuose apstu pramogų. 
Nuo Lara į rytus driekiasi naujas elitinis 
rajonas – Kundu, jame įsikūrę tik 5 
žvaigždučių viešbučiai, skirti ramaus 
poilsio mėgėjams bei šeimoms. 

Viešbučių išsidėstymas

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Sakoma, kad aukščiausia 
kada nors užfiksuota 
Antalijos oro temperatūra 
siekė +44,6 ºC. Sezono 
metu temperatūra pakyla 
iki +28 ºC,  tačiau nuo 
Viduržemio jūros pučiantis 
vėsus brizas padeda 
numalšinti nepakeliamą 
karštį.

Pasivaikščiokite po senovės istoriją 
menančias vietas. Buvusi įvairių tautų 
prieglobsčiu, šiandien Antalija atskleidžia 
po žiupsnelį kiekvienos tautos istorijos. 
Čia išliko sena tvirtovės siena ir virš 
miesto iškylantis 37 metrų aukščio 
minaretas. Vienas seniausių miesto 

paminklų – Adriano vartai, pastatyti 
Romos imperatoriaus Adriano garbei. Dar 
vienas dėmesį patraukiantis statinys – 
„Nupjautasis minaretas“, kurio viršūnę 
yra nukirtęs žaibas.

Istorijos mėgėjams
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2 (vienas su jūros vandeniu, 
įrengtas kaip povandeninis rifas – „Swim 
Reef“, su įvairiomis egzotiškomis žuvimis, 
už papildomą mokestį)

 ♦ konferencijų salės: 17 (nuo 10 iki 35 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 11 (vienas iš jų dirba visa parą)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ banketų salės: 2
 ♦ uždari baseinai: 2 (vienas su jūros 
vandeniu, už papildomą mokestį)

 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 7
 ♦ verslo centras
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kino salė

An
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Mardan palace

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ skvošas, už papildomą mokestį
 ♦ tinklinis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ boulingas, už papildomą mokestį              
(4 takeliai)

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortai: 2 (tartano danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 5 km iki Antalijos oro uosto, 25 
km iki Antalijos miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbutis 
sudarytas iš trijų kompleksų. „Anatolian Wing“ 
komplekse yra: 25 Anatolian Premium tipo 
numeriai, 138 Anatolian Superior tipo numeriai, 
Grand Hamam Suite, Anatolian Grand Deluxe 
Duplex Type1 Room, Anatolian Grand Deluxe 
Duplex Type2 room, Anatolian Grand Junior Suite. 
„European Wing“ komplekse yra: 16 European 
Premium tipo numerių, 138 European Superior 
tipo numeriai, European Junior Suite, European 
Grand Junior Suite, European Grand Deluxe Duplex 
Type1 Room, European Presidential Suite tipo 
numerių. „Dolmabahce“ Wing komplekse yra: 
16 Dolmabahce Premium tipo numerių, 16 
Dolmabahce Deluxe Suite tipo numerių, Executive 
Suite, Dolmabahce Junior Suite, Royal Suite tipo 
numeriai. „Garden Suite“ komplekse yra: 30 
Garden Suite tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas, 
baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.mardanpalace.su

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ mini zoologijos sodas

Numeriuose:
 ♦ grindys: laminatas / 
kilimas

 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: 
centrinis

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais, alumi, riešutais - 
papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 
kasdien

 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ vaisių pintinė atvykimo 
dieną

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį 
(visa parą)

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šlepetės

Luxe
viskas 
įskaičiuota
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Titanic beach lara

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius: 
centrinis

 ♦ televizorius (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais ir alumi –  
papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 
kartus per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas 
numeriuose (nuo 03:00 
iki 07:00, gėrimai už 
papildomą mokestį)

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ balkonas
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 3 (1 olimpinis – 10 takelių)
 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ konferencijų salės: 12 (nuo 10 iki 1200 
asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 7 (vienas iš jų dirba visa parą)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 3 (itališkas, žuvies, 
turkiškas – imamas mokestis už 
rezervaciją)

 ♦ belaidis internetas, už papildomą mokestį
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kino salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ skvošas 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (4 takeliai)
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį (su licencija)
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 4 (tartano danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ gyva muzika
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 10 km iki Antalijos oro 
uosto, 15 km iki Antalijos miesto centro, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais. 
Viešbučio kompleksą sudaro du 9-ių aukštų 
pastatai ir penki dviejų aukštų vasarnamiai, 
kuriuose yra: 523 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 26 kv. m), 12 Colonel Suite 
tipo numerių (maks. 6 asm., 110 kv. m), 9 
Junior Suite tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 
50 kv. m), Admiral Suite, Presidential Suite 
tipo numeriai. „Port Titanic“ komplekse yra 
30 šeimyninių numerių (maks. 3+1 asm., 
45 kv. m); Vilose yra 10 Executive Villa tipo 
numerių (maks. 6 asm., 130 kv. m). Yra 
numerių pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai 
(keitimas už papildomą mokestį). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.titanic.com.tr

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai vaikams: 3
 ♦ auklė, už papildomą mokestį

Ultra
viskas 
įskaičiuota
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 3 (1 olimpinis – 10 takelių)
 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ konferencijų salės: 12 (nuo 10 iki 1200 
asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 7 (vienas iš jų dirba 24 valandas)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 3 (itališkas, žuvies, 
turkiškas – imamas mokestis už 
rezervaciją)

 ♦ belaidis internetas (visoje viešbučio 
teritorijoje, už papildomą mokestį)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kino salė

Delphin Imperial

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (2 
takeliai)

 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį (su 
licencija)

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortai: 2 (kieta danga)
 ♦ pirtis
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis

VIEŠBUČIO VIETA: 10 km iki Antalijos oro 
uosto, 15 km iki Antalijos miesto centro, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro 9-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra: 459 Superior tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 35 kv. m), 14 Junior Suite 
tipo numerių (maks. 2 asm., 58 kv. m)., 
38 šeimyniniai numeriai (maks. 4+1 asm., 
56 kv. m), 21 Lagoon Delphin tipo numeris 
(maks. 3 asm., 36-40 kv. m). Yra 6 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosvas, smėlio / žvyro, 
yra pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.delphinhotel.com

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai vaikams: 3
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vežimėlis, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais, alumi, riešutais, 
šokoladu papildoma 
kasdien)

 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ dušas
 ♦ vaisių pintinė atvykimo 
dieną

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(24:00-06:00)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas

Ultra
viskas 
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Delphin palace Deluxe Collection

Numeriuose:
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: 
centrinis

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais, alumi, riešutais, 
šokoladu papildoma 
kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ vaisių pintinė atvykimo 
dieną

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
nemokamai (24:00-06:00)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 3
 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ konferencijų salės: 5 (nuo 60 iki 650 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 12 (vienas iš jų dirba visą parą)
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 7 (itališkas, kinų, 
meksikietiškas, prancūziškas ir japoniškas 
– tik suaugusiems; osmanų, žuvies – 
būtina išankstinė rezervacija, savaitinės 
viešnagės metu galima nemokamai 
aplankyti vieną restoraną)

 ♦ bankomatas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kino salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (2 takeliai)
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 2 (sintetinė ir kieta danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 11 km iki Antalijos 
oro uosto, 15 km iki Antalijos miesto, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais. 
9-ių aukštų viešbučio pastate yra: 493 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 
28-32 kv. m), 40 šeimyninių numerių 
(maks. 4+1 asm., 45 kv. m), 24 Exclusive 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 36 kv. m). Yra 
numerių pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosvas, smėlio / žvyro, 
yra pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai; paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.delphinpalace.com/palace/tr/

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ atrakcionų parkas (karuselė, mašinytės)
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vežimėlis
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 5
 ♦ konferencijų salės: 4 (nuo 20 iki 800 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 7 (vienas iš jų dirba 24 valandas)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 6 (itališkas, kinų, 
japoniškas – imamas mokestis už 
rezervaciją, meksikietiškas, žuvies, 
turkiškas – būtina išankstinė rezervacija, 
galima nemokamai aplankyti kiekvieną 
restoraną po 1 kartą)

 ♦ belaidis internetas (visoje viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė (pirmąsias 30 min.)
 ♦ gydytojo kabinetas

IC Hotels green palace

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ skvošas
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (2 
takeliai)

 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 4 kvarcinė danga
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ mini golfas 

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki Antalijos oro 
uosto, 25 km iki Antalijos miesto centro, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. 
6-ių aukštų viešbučio pastate yra: 384 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 26 
kv. m), 12 Junior Suite tipo numerių (maks. 
3 asm., 33 kv. m), 29 šeimyniniai numeriai 
(maks. 4+2 asm., 52 kv. m), Presidential 
Suite, Kids Suite, King Suite tipo numeriai. Yra 
numerių pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, žvyro, yra pirsas, 
baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.ichotels.com.tr

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vežimėlis, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais, alumi papildoma 
kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ chalatas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį (visa 
parą)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia
 ♦ šlepetės: pagal atskirą 
užklausą
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Rixos lares

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
ir alumi papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (visą parą)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ konferencijų salės: 12 (nuo 50 iki 
1500 asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 7
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas (pusiau 
olimpinis, žiemos sezonu)

 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 3 (Azijos, 
turkų, italų – iš anksto 
užsirašius, nemokamai; žuvies 
už papildomą mokestį)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kino salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (4 
takeliai)

 ♦ sūkurinė vonia (atvirame baseine)
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ buriavimo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 6 (tartano danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ šaudymas iš lanko 

VIEŠBUČIO VIETA: 8 km iki Antalijos oro 
uosto, 10 km iki Antalijos miesto centro, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. 
Viešbutį sudaro trys 8-ių ir vienas 5-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra: 280 
standartinių numerių (maks. 3 asm., 
32 kv. m), 66 vieno kambario Superior tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 46 kv. m), 
171 vieno kambario Deluxe Superior 
tipo numeris (maks. 4 asm., 46 kv. m), 
12 trijų kambarių šeimyninių Suite tipo 
numerių (maks. 4 asm., 123 kv. m), 2 trijų 
kambarių King Suite tipo numeriai (maks. 
6 asm., 650 kv. m), 5 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.rixos.com/rixos-lares

Vaikams:
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vežimėlis, už papildomą mokestį
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ konferencijų salė (850 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 6
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 5 (turkiškas, kinų, 
itališkas, meksikietiškas, žuvies – būtina 
išankstinė registracija, už papildomą 
mokestį)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kino salė

Fame Residence lara & SpA

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (2 
takeliai)

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 2 (kieta danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 14 km iki Antalijos 
oro uosto, 16 km iki Antalijos miesto 
centro, Laros rajone, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2006 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 9-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra: 336 Deluxe tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 25–32 kv. m), 64 vieno kambario 
šeimyniniai Deluxe tipo numeriai (maks. 
4 asm., 33–47 kv. m), 36 dviejų kambarių 
šeimyniniai Elite tipo numeriai (maks. 4 asm., 
48 kv. m). Taip pat yra Deluxe Suite ir Elite 
Suite tipo numeriai. Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai (keitimas, už 
papildomą mokestį). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.famehotels.com/ru/anasayfa.php

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ meniu (pietūs ir vakarienė)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį (vanduo 
nemokamai: papildoma 
kasdien)

 ♦ seifas, už papildomą 
mokestį

 ♦ prancūziškas balkonas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(visa parą, pagal meniu)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia
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Royal Holiday palace

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yar rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais, alumi papildoma 
kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ vaisių pintinė atvykimo dieną
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (visą parą)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalneliai: 5
 ♦ konferencijų salės: 3 (nuo 20 iki 400 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 8
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ banketų salė
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 5 (grilis, itališkas, 
meksikietiškas, žuvies, Tolimųjų Rytų – 
būtina išankstinė rezervacija, savaitinės 
viešnagės metu galima nemokamai 
aplankyti vieną restoraną 1 kartą)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (2 
takeliai)

 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ pirtis
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika (tam tikrom dienom)
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki Antalijos oro 
uosto, 17 km iki Antalijos miesto centro, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro 10-ties aukštų pastatas, 
kuriame yra: 363 Superior tipo numeriai 
(maks. 3+1 asm., 46 kv. m), 23 Deluxe 
Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 
85 kv. m), 48 šeimyniniai numeriai 
(maks. 4 asm., 75 kv. m), 8 Junior Suite 
tipo numeriai (maks. 4 asm., 60 kv. m), 
56 dviejų kambarių šeimyniniai numeriai 
(maks. 4 asm., 60 kv. m), 6 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, 
yra pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai 
(keitimas, už papildomą mokestį). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.royalholidaypalace.com

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ atrakcionų parkas („Fantastic Park“ velnio 
ratas, karuselės, tramplinas, dirba nuo 
04.15)

 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ konferencijų salė (nuo 300 iki 1200 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 5
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 4 (itališkas, 
turkiškas, žuvies, meksikietiškas – 
imamas mokestis už rezervaciją)

 ♦ verslo centras
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kino salė

Miracle Resort Hotel

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 4 (kieta danga)
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ mini golfas 

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki Antalijos 
oro uosto, 11 km iki Antalijos miesto 
centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais. 
9-ių aukštų viešbučio pastate yra: 425 
standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 
28–34 kv. m), 122 šeimyniniai numeriai 
(maks. 4 asm., 68 kv. m), 14 Junior Suite 
tipo numerių (maks. 3+1 asm.,
75 kv. m). Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai; 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.miracleotel.com

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 8 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vežimėlis, už užstatą (kiekis ribotas)

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: už 
papildomą mokestį 

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia

Ultra
viskas 
įskaičiuota
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Club Hotel Sera

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga /
keraminės plytelės („Park Sera 
Building“)

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ prancūziškas balkonas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas („Club Building“)
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (visą parą)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia („Elegance Building“, „Park 
Sera Building“)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 3
 ♦ vandens kalneliai: 2 (suaugusiems ir 
vaikams)

 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 30 iki 480 
asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 8
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 3 (turkiškas, 
mongoliškas, Viduržemio jūros 
regiono, būtina išankstinė registracija, 
savaitinės viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti viename 
restorane 1 kartą)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens aerobika
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ boulingas, už papildomą 
mokestį (2 takeliai)

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 9 km iki Antalijos oro 
uosto, 12 km iki Antalijos miesto centro, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1986 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. 
Viešbučio „Club Building“ pastate yra: 
140 standartinių numerių (maks. 2 asm., 
18 kv. m), 10 dviejų kambarių šeimyninių 
numerių (maks. 3 asm., 25 kv. m); „Elegance 
Building“ pastate yra: 258 Elegance tipo 
numerių (maks. 2+2 asm., 32 kv. m), 27 
šeimyniniai Elegance tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 45 kv. m), Deluxe Suite, Superior 
Suite, Ottoman Palace tipo numeriai; „Park 
Sera“ pastate yra: 64 standartiniai numeriai 
(maks. 2 asm., 11–36 kv. m), 22 šeimyniniai 
numeriai (maks. 4 asm., 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, yra pirsas, 
platforma, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.clubhotelsera.com.tr

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, nuo 
gegužės iki spalio)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė, už papildomą mokestį

Ultra
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 4
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ konferencijų salės: 3 (nuo 600 iki 1000 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 5
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas (su jūros vandeniu)
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 5 (tarptautinis, 
Viduržemio jūros, žuvies, barbeque, turkiškas 
– būtina išankstinė rezervacija. Savaitinės 
viešnagės metu galima nemokamai aplankyti 
vieną restoraną)

 ♦ belaidis internetas viešosiose vietose
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kino salė

barut lara

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ skvošas
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 3 (tartano ir kieta danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ mini golfas 

VIEŠBUČIO VIETA: 10 km iki Antalijos oro 
uosto, 12 km iki Antalijos centro, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 
Viešbučio pagrindiniame pastate yra: 
157 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
30-40 kv. m), 52 Deluxe tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 45-50 kv. m), Whirlpool 
Suite, Presidential Suite, King Suite, Penthouse 
Suite tipo numeriai. „Annex“ pastate yra: 
95 Junior Suite tipo numeriai (maks. 3 asm. 
48-67 kv. m), 22 Small Residence tipo 
numeriai (svetainė, uždaras miegamasis, 
maks. 3+1 asm., 60-65 kv. m), 62 Big 
Residence tipo numeriai (svetainė, 2 uždari 
miegamieji, maks. 4+1 asm., 80-86 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, 
yra pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.baruthotels.com.tr

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 8 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vežimėlis, už užstatą (kiekis ribotas)

Numeriuose:
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ internetas: Wi-Fi (iki 1 GB, 
nemokamai)

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
ir alumi papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ chalatas
 ♦ virdulys
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį 

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šlepetės
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grand park lara 

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras už papildomą mokestį 
(vanduo: papildoma kasdien)

 ♦ balkonas (tik Family Rooms)
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ grindys: laminatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 5
 ♦ belaidis internetas (visoje viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ a la carte restoranas (3 virtuvės 
rūšys: italų, kinų ir turkų: iš anksto 
užsiregistravus, už papildomą mokestį)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ kirpykla
 ♦ baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ prekybos centras
 ♦ vandens kalneliai: 4

 Pramogos ir sportas:
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pirtis 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis 
 ♦ aerobika
 ♦ sauna 
 ♦ gyva muzika 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 14 km iki 
Antalijos oro uosto, apie 16 km iki 
Antalijos miesto centro, apie 2 km iki 
miesto paplūdimio.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2013 metais. 
Viešbutį sudaro keturi 9-ių aukštų 
pastatai, kuriuose yra: 188 standartiniai 
numeriai (maks. 2+1 asm., 22 kv. m), 180 
Deluxe tipo šeimyninių numerių (maks. 4 
asm., 36 kv. m), 104 Elite tipo šeimyniniai 
numeriai (maks. 6 asm., 50 kv. m).  
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio, yra 
baras paplūdimyje (nuo 10:00 iki 18:00). 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.grandparklara.com 

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė, už papildomą mokestį

Viskas 
įskaičiuota
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Belekas
TuRKIjoS golFo CENTRAS 

Kurortai

Kažkada tai buvo tik tuščia stepė, tačiau dabar – vienas jauniausių ir labiausiai vertinamų Turkijos kurortų. 
Poilsiautojus atvykti vilioja ne tik skaidrus jūros vanduo, unikalus mikroklimatas, platūs smėlio paplūdimiai ir 

pušynai, bet ir modernūs 5 žvaigždučių viešbučiai, išskirtinės pramogos bei pasaulio standartus 
atitinkantys golfo aikštynai, sutraukiantys šio žaidimo mėgėjus ištisus metus. 

 Golfo mėgėjų centras 
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Verta aplankyti

Įdomu  • beleko kurortas turėjo būti pastatytas visiškai nepakeičiant jo pirmykščio 
kraštovaizdžio – neiškirtus nei vieno medžio, nesugadinant nei menkiausio 
paplūdimių plotelio. užduotis iš tiesų buvo įvykdyta subtiliai ir meniškai. 
• beleko simbolis – pelėda Tyto Alba. 
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Jeigu ketinate apsistoti Beleke, 
rekomenduojame aplankyti visai šalia 
esančius senųjų antikinių miestų 
– Pergės ir Selgės griuvėsius ir 
Aspendos amfiteatrą. Beje, jame iki 
šiol rengiami operos ir baleto festivaliai.  
Būtinai nuvykite į nacionalinį „Kopriuliu 
Kanjono“ parką, garsėjantį nuostabia 
gamta ir didele paukščių įvairove. Labai 
įdomi yra „Religijų medžio“ vieta, kur 
viena šalia kitos stovi bažnyčia, sinagoga 
ir mečetė. Tokiu būdu parodoma turkų 
tolerancija kitų religijų atžvilgiu. Prie 
Manavgato upės aplankykite krioklius.

 Aspendos 
amfiteatras 
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2 (vienas iš jų pusiau olimpinis)
 ♦ vandens kalneliai: 6
 ♦ konferencijų salės: 16 (nuo 20 iki 1200 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis ir vegetarinis maitinimas)
 ♦ barai: 8 (vienas iš jų dirba visą parą)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 3 (turkiškas, itališkas, 
žuvies – būtina išankstinė registracija, savaitinės 
viešnagės metu galima nemokamai apsilankyti 
kiekviename restorane po vieną kartą)

 ♦ belaidis internetas (visoje viešbučio teritorijoje)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė (pirmas 15 minučių)

gloria golf Resort

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ golfas, už papildomą mokestį (2 x 
18, 1 x 9 duobučių)

 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ boulingas, už papildomą mokestį 
(6 takeliai)

 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (tartano danga, 
kvarco danga)

 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 40 km iki Antalijos oro uosto, 
50 km iki Antalijos miesto centro, 7 km iki Beleko 
gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbučio 
kompleksą sudaro: „Garden“, „Gloria Family Suite“ 
korpusai ir „Villas“, „Executive Villa”, „Owner Villas“ 
vasarnamiai. Pagrindiniame viešbučio pastate yra: 
229 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. m), 
31 Junior Suite tipo numeris (maks. 3+1 (0 –7 m.) 
asm., 35 kv. m), Suite, King Suite tipo numeriai. 
Garden tipo komplekse yra: 64 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. m), 48 Junior Suite 
tipo numeriai (maks. 3+1 (0–7 m.) asm., 35 kv. m). 
Vilose yra: 24 Villa tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 
66 kv.m), 18 Executive Villa tipo numerių (maks. 4+1 
asm., 78 kv. m), 71 Gloria Suite šeimyninis numeris 
(maks. 4 asm., 60 kv. m), 4 Owner Villa tipo numeriai. 
Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
pirsas, baras (prieplaukoje). Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.gloria.com.tr

Vaikams:
 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ vaikų klubas (Baby klubas nuo 1 iki 3 metų, už 
papildomą mokestį, mini klubas (nuo 4 iki 7 metų), 
Junior klubas (nuo 8 iki 12 metų), Jungle klubas 
(nuo 0 iki 14 metų, už papildomą mokestį)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai vaikams: 5
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ mini zoologijos sodas

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga 
/ parketas  (Gloria Family 
Suite, King Suite, Villa, 
Junior Suite)

 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ oro kondicionierius: 
centrinis

 ♦ televizorius (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (kasdieninis 
gaiviųjų ir alkoholinių 
gėrimų papildymas)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 
kartus per savaitę

 ♦ chalatas
 ♦ vaisių pintinė atvykimo 
dieną

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas 
numeriuose: visą 
parą (VIP meniu, už 
papildomą mokestį)

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šlepetės

Luxe
viskas 
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Luxe
viskas 
įskaičiuotagloria Serenity Resort

Numeriuose:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ grindys: parketas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (kasdien papildomas 
gaiviaisiais ir alkoholiniais 
gėrimais)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ svarstyklės
 ♦ dušas
 ♦ vaisių pintinė atvykimo dieną
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą (VIP-meniu, už papildomą 
mokestį)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šlepetės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2 (vienas su jūros vandeniu)
 ♦ konferencijų salės: 3 (nuo 45 iki 160 
asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis ir vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ barai: 9 (vienas iš jų dirba visa parą)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 3 (azijietiškas, 
graikiškas, prancūziškas restoranai – iš 
anksto užsirašius, savaitinės viešnagės 
metu galima nemokamai aplankyti 
kiekvieną restoraną po vieną kartą)

 ♦ belaidis internetas (visoje viešbučio 
teritorijoje)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ golfas, už papildomą mokestį (2 x 18, 
1 x 9 duobučių)

 ♦ krepšinis
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (6 
takeliai)

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 3 (2 su grunto, 1 su 
kieta danga)

 ♦ pirtis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 40 km iki Antalijos oro uosto, 
50 km iki Antalijos miesto centro, 7 km iki 
Beleko gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 5-ių aukštų pagrindinis pastatas, 
keturiasdešimt trys 2-jų aukštų vilos (Pool & 
Garden Villa), dešimt 2-jų aukštų vilų (Serenity 
Deluxe Villa), trys 2-jų aukštų vilos (VIP Villa, SPA 
Villa, Presidential Villa). 202 Superior tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 39 kv. m), 52 Laguna Superior 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 39 kv. m), 
Serenity Suite, King Suite tipo numerių. Dviejų  
aukštų vilose yra: 86 Serenity Pool & Garden Villas 
tipo numerių (uždaras miegamasis, 4+1 asm., 
86 kv. m), 10 Serenity Deluxe Villa tipo numerių 
(maks. 6 asm., 200 kv. m), Serenity VIP, Serenity 
SPA, Serenity Presidential tipo vilų. Yra numerių 
pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
pirsas, baras (prieplaukoje). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.gloria.com.tr

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (Baby klubas nuo 1 iki 
3 metų „Gloria Golf Resort“ – už 
papildomą mokestį, mini klubas nuo 4 
iki 12 metų „Gloria Golf Resort“, Jungle 
klubas nuo 0 iki 14 metų „Gloria Golf 
Resort“, už papildomą mokestį)

 ♦ baseinas (prie „Pool Villa“)
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ konferencijų salės: 5 (nuo 30 iki 1400 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis meniu)
 ♦ barai: 14 (vienas iš jų dirba 24 valandas)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas (su 3 kalneliais)
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 7 (itališkas, žuvies, 
barbeque, prancūziškas, osmanų, 
turkiškas – būtina išankstinė rezervacija 
– nemokamai; azijietiškas ir libietiškas, už 
papildomą mokestį)

 ♦ vandens pramogų parkas (13 kalnelių 
suaugusiems ir 4 vaikams)

 ♦ verslo centras
 ♦ belaidis internetas (visoje viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė 

Rixos premium belek 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ skvošas
 ♦ tinklinis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis 
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ teniso inventorius
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (4 
takeliai)

 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ futbolas paplūdimyje 
 ♦ teniso kortai: 10 (kieta danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ kalnų laipiojimo siena (12 metrų, olimpinis 
standartas)

 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 40 km iki Antalijos oro 
uosto, 50 km iki Antalijos miesto, 5 km iki 
Beleko gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbučio 
pagrindiniame pastate yra: 605 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 37 kv. m), 10 
šeimyninių Suite tipo numerių  (maks. 4 asm., 
49 kv. m), Suite, Superior Suite, King Suite, Royal 
Premium Suite tipo numerių. Troy House korpuse 
yra: 45 Connection Troy Suite tipo šeimyniniai 
numeriai (maks. 4 asm.,  64 kv. m). Executive & 
Superior tipo vilose yra: 28 Executive Villa tipo 
numeriai (maks. 5 asm., 164 kv. m), 9 Superior 
Villa tipo numeriai (maks. 8 asm., 264 kv. m). 
Residence tipo viloje yra: 1 Paris Residence tipo 
numeris, 1 Pryamus Residence tipo numeris. 
Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, 3 pirsai 
(vienas iš jų skirtas VIP svečiams). Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. Yra baras (prieplaukoje).
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.rixos.com/en/rixos-premium-belek

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ vaikų klubas (mini klubas nuo 4 iki 6 metų, 
nuo 7 iki 9 metų, nuo 10 iki 12 metų, nuo 
13 iki 15 metų, nuo 16 iki 18 metų „Escape 
Club“)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga 
(kiliminė danga (Troy 
House – keraminės plytelės 
ir kilimas, King Suite – 
parketas ir kiliminė danga)

 ♦ internetas: Wi-Fi , LAN 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(Main Building), individualus 
(Truva House & Villas)

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais, alumi, traškučiais, 
šokoladu papildoma 
kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ balkonas
 ♦ vonia
 ♦ šlepetės

Luxe
viskas 
įskaičiuota
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Ultra
viskas 
įskaičiuotaSusesi luxury Resort

Numeriuose:
 ♦ grindys: parketas (parketas 
arba kiliminė danga)

 ♦ internetas: LAN
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais, alumi, traškučiais, 
pienu papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ chalatas
 ♦ virdulys
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šlepetės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 5 (vienas iš jų - olimpinis)
 ♦ vandens kalneliai: 6
 ♦ konferencijų salės: 13 (nuo 30 iki 1800 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranai: 2 (dietinis ir vegetarinis maitinimas, 
1 iš jų aptarnauja svečius vyresnius nei 16 
metų, dirba 5 dienas per savaitę)

 ♦ barai: 12 (vienas iš jų dirba 24 valandas)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždari baseinai: 2 (vienas iš jų – pusiau 
olimpinis)

 ♦ a la carte restoranai: 6 (turkiškas ir barbeque, 
meksikietiškas, itališkas, „Steak House“, 
žuvies, Tolimųjų Rytų – imamas mokestis už 
rezervaciją)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ interneto kavinė 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ skvošas 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ golfas, už papildomą mokestį (2 km 
nuo viešbučio, 9 ir 18 duobučių)

 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (2 su kieta danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Antalijos oro 
uosto, 40 km iki Antalijos miesto centro 
1 km iki Beleko miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. 
Pagrindiniame pastate yra: 334 standartiniai 
Deluxe tipo numeriai (maks. 3 arba 2+2 asm., 
40 kv. m), 15 Royal Suite tipo numerių, 18  
Senior Suite tipo numerių, 2 King S uite tipo 
numeriai, 4 Royal Junior Suite tipo numeriai. 
„Terrace Building“ pastate yra: 26 
standartiniai Deluxe tipo numeriai (maks.
 3 asm., 50 kv. m), 82 šeimyniniai Terrace tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 63 kv. m), 
23 Terrace Grand Suite tipo numeriai, Lake 
Villas pastatuose yra 24 Love Lake Suite tipo 
numeriai (maks. 2+1sm., 80 kv. m). 
Vasarnamiuose yra 2 VIP Villas tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, 
yra 2 pirsai, baras (prieplaukoje). Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.susesihotel.com

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 iki 7 
metų), midi klubas (nuo 8 iki 12 metų), 
paauglių klubas (nuo 13 iki 16 metų)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai vaikams: 5
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ konferencijų salė (padalinta į 3 dalis, iki 550 
asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis ir vegetarinis maitinimas)
 ♦ barai: 5
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 4 (turkiškas, žuvies, 
itališkas, meksikietiškas, būtina išankstinė 
registracija, visos viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti kiekviename restorane 
po 1 kartą)

 ♦ belaidis internetas (iki 56 KB/s, visoje viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

Crystal Tat beach golf 
Resort & SpA

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ golfas, už papildomą mokestį (800 m 
nuo viešbučio, 9 x 18 duobučių)

 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 5 (epoksidinė danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Antalijos 
oro uosto, 45 km iki Antalijos miesto 
centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 
metais. Viešbutį sudaro 5-ių aukštų 
pagrindinis pastatas ir vasarnamiai. 
462 standartiniai numeriai (maks. 
3 asm., 23 kv. m), 41 dviejų kambarių 
šeimyninis numeris (maks. 4 asm., 
31  kv. m), 12 vasarnamių (maks. 
2 asm., 23 kv. m ir maks. 5 asm., 
68 kv. m). Yra numerių žmonėms 
su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.crystalhotels.com.tr 

Vaikams:
 ♦ meniu (pietūs, vakarienė)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vežimėlis, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ grindys: parketas
 ♦ internetas: Wi-Fi (iki 56 
KB/s)

 ♦ oro kondicionierius: 
centrinis (Standard Room, 
Family Room), individualus 
(Bungalow)

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimai s papildoma 
kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 
kartus per savaitę

 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį 
(visą parą)

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ balkonas / terasa

Ultra
viskas 
įskaičiuota
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Ultra
viskas 
įskaičiuotaCrystal Family Resort & SpA 

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ internetas: Wi-Fi (iki 56 
KB/s, nemokamai)

 ♦ oro kondicionierius: 
centrinis

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais papildoma 
kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 
kartus per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ balkonas
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ konferencijų sales (nuo 60 iki 430 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis meniu, vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ barai: 3 (vienas iš jų dirba 24 valandas)
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 4 (turkiškas, itališkas, 
meksikietiškas, žuvies, būtina išankstinė 
registracija, visos viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti viename restorane 1 
kartą)

 ♦ belaidis internetas (iki 56 KB/s, viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį 
(rezervavus)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (2 
takeliai)

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį (su 
licencija)

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 2 (kieta danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 40 km iki Antalijos 
oro uosto, 50 km iki Antalijos miesto 
centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 2007 
metais. Viešbutį sudaro keturi 5-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra: 278 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
27 kv. m), 90 šeimyninių numerių 
(maks. 4 asm., 40 kv. m), 4 Junior Suite 
tipo numeriai (maks. 2 asm., 58 kv. m), 
4 Sultan Suite tipo numeriai (4 asm., 
85 kv. m). Yra numerių pritaikytų 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / 
žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.crystalhotels.com.tr

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ meniu 
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ konferencijų salė (iki 250 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis meniu, vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ barai: 8 (vienas iš jų dirba 24 valandas)
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 4 (turkiškas, žuvies, itališkas, 
meksikietiškas, būtina išankstinė registracija, 
visos viešnagės metu galima nemokamai 
apsilankyti viename restorane 1 kartą)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kino salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (2 takeliai)
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį (su 
licencija)

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 2 (kieta danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

 ♦ mini golfas 

VIEŠBUČIO VIETA: 40 km iki 
Antalijos oro uosto, 50 km iki 
Antalijos miesto centro, 400 m 
iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2010 metais. Viešbutį sudaro 
aštuoni 5-ių ir trys 2-jų aukštų 
viešbučio pastatai, kuriuose yra: 
470 standartinių numerių (maks. 
3 asm., 26 kv. m), 148 dviejų 
kambarių šeimyniniai numeriai 
(maks. 4 asm., 42 kv. m), 50 vieno 
kambario šeimyninių numerių 
(maks. 3+1 asm., 26 kv. m), 
Suite tipo numeriai. Yra numerių 
pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, 
smėlio, yra baras. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. Autobusas iki 
paplūdimio veža nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai, nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.crystalhotels.com.tr

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ atrakcionų parkas (mini parkas, už papildomą 
mokestį)

 ♦ vaikų klubas (mini klubas nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ grindys: laminatas / 
keraminės plytelės

 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia

Ultra
viskas 
įskaičiuotaCrystal paraiso Verde Resort
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Ultra
viskas 
įskaičiuotaCrystal Waterworld Resort & SpA

Numeriuose:
 ♦ grindys: laminatas (ir 
keraminės plytelės)

 ♦ internetas: Wi-Fi (iki 56 
KB/s nemokamai)

 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais papildoma 
kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vandens kalneliai: 5
 ♦ konferencijų salė (iki 150 asm.)
 ♦ restoranas (dietinis meniu, vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ barai: 7
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ prekybos centras
 ♦ a la carte restoranai: 5 (turkiškas, žuvies, 
itališkas, Tolimųjų Rytų, Pietų Amerikos, 
būtina išankstinė registracija, viešnagės 
metu galima nemokamai apsilankyti 
viename restorane 1 kartą)

 ♦ belaidis internetas (iki 56 KB/s, visoje 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ golfas, už papildomą mokestį ( 9 x 18 
duobučių, golfo laukas „Tat Golf“)

 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (3 
takeliai)

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį (su 
licencija)

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 2 (kieta danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

 ♦ mini golfas 

VIEŠBUČIO VIETA: 40 km iki Antalijos oro 
uosto, 50 km iki Antalijos miesto centro, 
10 km iki Seriko gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2013 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 4-ių aukštų pastatas ir 
vienas 3-jų aukštų „Annex“ pastatas. 792 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 27 kv. m), 
144 šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 
33 kv. m), 2 Suite tipo numeriai (maks. 2+2 
asm., 50 kv. m), Connection tipo numeriai, 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.  
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.crystalhotels.com.tr

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ švediškas stalas (pietūs, vakarienė)
 ♦ vežimėlis, už papildomą mokestį
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 5 (vienas iš jų su jūros vandeniu, 
vienas baseinas suaugusiems)

 ♦ konferencijų salės: 23 (nuo 14 iki 1914 
asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis meniu)
 ♦ barai: 14 (vienas iš jų dirba 21 valandą)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 5 (Viduržemio jūros 
regiono, Tolimųjų Rytų, žuvies ir graikiškas, 
turkiškas, „Bueno Steak“ restoranas – 
imamas mokestis už rezervaciją)

 ♦ vandens pramogų parkas (11 vandens 
kalnelių suaugusiems, 12 kalnelių vaikams)

 ♦ belaidis internetas (visoje viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ interneto kavinė 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas 
 ♦ golfas, už papildomą mokestį (50 m, 
18 duobučių)

 ♦ krepšinis 
 ♦ futbolo aikštė, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ boulingas (4 takeliai)
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį

 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ buriavimo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ žaidimų automatai 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai (gruntinė / tartano 
danga)

 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Antalijos oro uosto, 
45 km iki Antalijos miesto centro, 1 km iki Beleko 
miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis  pastatas, keletas korpusų ir 
vilos. Pagrindiniame pastate yra: 70 Roof Suite tipo 
numerių (maks. 3+1 asm., 70 kv. m), 200 Suite tipo 
numerių (maks. 3+1 asm., 80 kv. m), 29 šeimyninių 
Suite tipo numerių (2 uždari miegamieji, maks. 5 
asm., 100 kv. m), 10 dviejų kambarių Laguna Duplex 
Suite tipo numerių (maks. 6 asm., 135 kv. m), Royal 
Suite, King Suite, Terrace Family Suite tipo numeriai. 
Vilose yra: 6 Maldive Villas tipo numeriai (maks. 
3 asm. 80 kv. m), 3 Albatross Villa tipo numeriai 
(maks. 7 asm., 350 kv. m), 20 Albatross Villa tipo 
numerių (10 asm., 425 kv. m), 1 Presidential Villa 
tipo numerių (maks. 12 asm., 630 kv. m), Owner 
Villa. „Terrace Family“ pastate yra: 20 Terrace Laguna 
Family Suite tipo numerių (maks. 5 asm., 100 kv. m), 
56 šeimyniniai Terrace Suite tipo numeriai (maks. 
5 asm., 100 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas, baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.  
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.maxxroyal.com

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ vandens kalneliai: 6
 ♦ vaikų klubai: Baby klubas (nuo 1 iki 3 metų), 
Mini & Junior klubas (nuo 4 iki 12 metų), 
paauglių klubas (nuo 13 iki 17 metų)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai: 4

Numeriuose:
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: 
centrinis (su individualiu 
valdymu)

 ♦ CD / DVD grotuvas
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais, alumi, vynu, 
traškučiais, krekeriais, 
riešutais, šokoladu ir 
šokoladiniais vafliais 
papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 
kasdien

 ♦ chalatas
 ♦ virdulys
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas 
numeriuose: visą parą

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šlepetės

Luxe    
viskas 
įskaičiuotaMaxx Royal belek golf & SpA
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Ultra
viskas 
įskaičiuotaVoyage belek golf&SpA 

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga 
(Main Building, A Block Land 
View), keraminės plytelės 
(Bungalow), parketas (King 
Suite, Deluxe Room, Laguna 
Dublex Villa)

 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais, alumi, 
šokoladiniu pienu, vafliais 
ir riešutais papildoma 
kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ virdulys
 ♦ dušas (Bungalow)
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia (Main Building & A 
Block Land View)

 ♦ šlepetės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 4 (į vieną iš jų vaikai iki 16 metų 
neįleidžiami)

 ♦ vandens kalneliai: 5
 ♦ konferencijų salė (yra padalinta į 3 sales, nuo 
40 iki 810 asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranai: 2 (1 iš jų restoranas „Adult“, 
neįleidžiami vaikai iki 16 metų, dietinis meniu)

 ♦ barai: 13 (vienas iš jų dirba visa parą)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ a la carte restoranai: 8 (turkiškas, kinų, 
žuvies, itališkas, meksikietiškas, graikiškas, 
apsilankymas kiekviename restorane po 
vieną kartą nemokamai, japoniškas ir „Steak 
House“ pagal išankstinę registraciją, už 
papildomą mokestį)

 ♦ belaidis internetas (vestibiulyje ir 
registratūroje)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ golfas, už papildomą mokestį (1 
km, 18 duobučių )

 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį 
(4 takeliai)

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą 
mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso kortai: 4 (tartano danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Antalijos oro uosto, 
40 km iki Antalijos miesto centro, apie 2 km iki 
Beleko miesto ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
trys 5-ių, 6-ių, 7-ių aukštų pastatai, šeši 2-jų 
aukštų kotedžai ir 68 vilos. Pagrindiniame pastate 
yra: 180 standartinių numerių (maks. 2+2 asm., 
32 kv. m), 26 dviejų kambarių šeimyniniai numeriai 
(maks. 4 asm., 39 kv. m), 2 trijų kambarių King 
Suite tipo numeriai (maks. 6 asm., 125 kv. m), 24 
Deluxe tipo numeriai (maks. 5 asm., 30 kv.m). A 
Land 208 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 
32 kv. m), 6 dviejų kambarių šeimyniniai numeriai 
(maks. 4 asm., 39 kv. m). Vasarnamiuose yra: 38 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 32 kv. m), 
28 dviejų kambarių šeimyniniai numeriai 
(maks. 4 asm., 39 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 2 pirsai 
(„Adult Beach & Jetty“ paplūdimyje) ir prieplauka 
suaugusiems (vaikai iki 16 metų neleidžiami). 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. Yra 2 barai (suaugusiems ir 
šeimyninis).
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.  
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.voyagehotel.com

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ atrakcionų parkas (iš viso 5 atrakcionai; 
vaikus iki 3 metų būtinai turi lydėti 
suaugusieji)

 ♦ vandens kalnelis (skirstomas į 4 kalnelius)
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai vaikams: 2
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 3
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ konferencijų salė (iki 350 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 9 (vienas iš jų dirba 24 valandas)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 6 (kinų, meksikietiškas, 
itališkas, žuvies, grilio, osmanų – būtina 
išankstinė rezervacija, savaitinės viešnagės 
metu galima nemokamai aplankyti du 
restoranus, dirba nuo 13.05.15 iki 13.10.15)

 ♦ belaidis internetas (vestibiulyje, „Mega Bar“, 
„Cafe House“, „Pool Bar“, „Turkuaz Bar“)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ diskoteka
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį (2 teniso kortai su apšvietimu)

 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ buriavimo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortai: 16 (dirbtinės žolės ir smėlio 
danga)

 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 29 km iki Antalijos 
oro uosto, 35 km iki Antalijos miesto 
centro, 7 km iki Kadrijos gyvenvietės, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2010 
metais. Viešbučio pastatuose yra: 90 
standartinių Hotel tipo numerių (maks. 
2+2 asm., 28 kv. m), 60 Select Hotel tipo 
numerių (maks. 2+2 asm., 36 kv. m), 
Junior Suite, Pacha Suite, Pacha Junior 
Suite tipo numerių. Vasarnamiuose 
yra: 207 standartiniai Club tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 22-29 kv. m), 
32 šeimyniniai Club Junior Suite tipo 
numeriai (maks. 3+1 asm., 42 kv. m), 
šeimyniniai Club, šeimyniniai Club Suite, 
Club Jacuzzi Suite tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, 
yra pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.  
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.clubmegasaray.com 

Vaikams:
 ♦ meniu (pietūs, vakarienė)
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga (Hotel, 
Select Block), parketas / 
kiliminė danga (Bungalow)

 ♦ internetas: LAN
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais papildoma kartą per 
dvi dienas)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ dušas (Hotel, Bungalow)
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia (Select Block)

Ultra  
viskas 
įskaičiuotaClub Mega Saray HV-1
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Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga 
(Premier Suite – kiliminė 
danga ir parketas, Ela Prestige 
Suite, Ela Palace – parketas ir 
marmuras)

 ♦ belaidis internetas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(individualus kondicionierius 
skirtas Villa)

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais, pienu ir alumi 
papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šlepetės
 ♦ vaisiai (atvykimo dieną)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 5
 ♦ vandens kalneliai: 5
 ♦ konferencijų salės: 5 (nuo 50 iki 800 
asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis ir vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ barai: 12 (vienas iš jų visą parą)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 8 (meksikietiškas, 
žuvies, itališkas, prancūziškas, Egėjo 
jūros regiono, osmanų, barbeque – 
imamas mokestis už rezervaciją; 
japoniškas – būtina išankstinė 
rezervacija, už papildomą mokestį)

 ♦ belaidis internetas: viešosiose vietose
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ tinklinis
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas
 ♦ mini futbolas
 ♦ krepšinis 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (4 
takeliai)

 ♦ sūkurinė vonia (po procedūrų)
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso kortai: 2 (tartano danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Antalijos oro 
uosto, 45 km iki Antalijos miesto centro, 2 km 
iki Beleko gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. Viešbučio 
pastatuose yra: 369 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 35-45 kv. m), 70 šeimyninių 
numerių (maks. 4 asm., 65-75 kv. m), Resort 
Suite, Deluxe Suite, Superior Suite, Superior Sea 
View with Jakuzzi, Premier Suite, Honeymoon 
Suite, Ela Prestige Suite, Lake House, Lake House 
Suite, Lake House Family, Ela Palace, Ela Sultan 
Palace tipo numerių. Yra 5 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, 
yra pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.elaresort.com
    

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ vandens kalnelis (padalintas į 3 
kalnelius)

 ♦ vaikų klubas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai vaikams: 2
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 5 (vienas iš jų šildomas)
 ♦ vandens kalneliai: 6
 ♦ konferencijų salės: 7 (nuo 20 iki 1700 asm.)
 ♦ restoranas (dietinis ir vegetarinis maitinimas)
 ♦ barai: 10 (2 iš jų dirba 24 valandas)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ prekybos centras
 ♦ a la carte restoranai: 9 (Viduržemio jūros 
regiono, turkiškas, osmanų, prancūziškas, 
barbeque, Tolimųjų Rytų, lotyniškas ir šiaurės 
amerikiečių, jūros gėrybių (imamas mokestis 
už rezervaciją), VIP restoranas – iš anksto 
užsiregistravus, už papildomą mokestį)

 ♦ grožio salonas
 ♦ belaidis internetas: viešosiose vietose 
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ skvošas
 ♦ diskoteka
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ golfo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ golfas, už papildomą mokestį (200 m nuo 
viešbučio, 27 duobutės)

 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (4 
takeliai)

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 2 (kieta danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Antalijos 
oro uosto, 45 km iki Antalijos miesto 
centro, 2 km iki Beleko miesto, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 2008 
metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
8-ių aukštų pastatas ir 2-jų aukštų 
korpusai. Viešbučio pagrindiniame 
pastate yra: 439 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 42-50 kv. m), 10 
Executive Sea View tipo numerių (maks. 
2+2 asm., 42-50 kv. m), 18 Garden tipo 
šeimyninių numerių (maks. 4 asm., 
70 kv. m), 46 Lake tipo šeimyniniai 
numeriai (maks. 4+1 asm., 80 kv. m), 
Golf Suite, Blue Suite, Diamond Suite, 
Presidential Suite tipo numeriai. Vilose 
yra: Lake Villas Turquoise, Lake Villas 
Saphir/Amber, Lake Houses Lapis 
tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.  
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.corneliaresort.com

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ atrakcionų parkas (mašinėlės, traukinys, 
karuselė)

 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ vaikų klubas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai vaikams: 2

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga (Villas, 
Diamond Suite, Presidential 
Suite: parketas ir kiliminė 
danga)

 ♦ internetas: LAN
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais ir alumi papildoma 
kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ chalatas
 ♦ svarstyklės (Villas)
 ♦ dušas (masažinis – Blue Suite, 
Diamond Suite, Presidential 
Suite & Villas)

 ♦ vaisių pintinė: atvykimo dieną
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą, už papildomą 
mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia
 ♦ šlepetės

Luxe
viskas 
įskaičiuota

Cornelia Diamond golf 
Resort & SpA
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įskaičiuotaSirene belek Hotel

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga 
(„Palace Building“), 
laminatas (Villa)

 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ oro kondicionierius: 
centrinis

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais ir alumi 
papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 
kartus per savaitę

 ♦ chalatas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šlepetės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2 (vienas iš jų olimpinis 
baseinas – 10 takelių)

 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ konferencijų salės: 5 (nuo 40 iki 500 
asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis meniu)
 ♦ barai: 7 (vienas iš jų dirba visą parą)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas (pusiau olimpinis)
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 4 (itališkas, jūros 
gėrybių, Pietų Amerikos, turkiškas – 
imamas mokestis už rezervaciją)

 ♦ belaidis internetas (visoje viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ golfo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ golfas, už papildomą mokestį (priešais 
viešbutį, 2 x 18 duobučių)

 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 4 (grunto danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ šaudymas iš lanko 

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Antalijos oro 
uosto, 40 km iki Antalijos miesto centro, 6 km 
iki Kadrijos gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2001 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį 
sudaro 6-ių aukštų pastatas – „Palace Building“ 
ir penki 2-jų bei 3-jų aukštų vasarnamiai. „Palace 
Building“ pastate yra: 209 Junior Suite tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 47 kv. m), 17 Palace 
Terrace Suite tipo numerių (maks. 2+1 asm., 
100 kv. m), 7 dviejų kambarių Palace Dublex tipo 
numeriai (maks. 3+1 asm., 70 kv. m). 
Vasarnamiuose yra: 140 Village Superior 
šeimyninių numerių (maks. 3+1 asm., 50 kv. m),  
24 Village Lale Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 
80 kv. m), Village Garden Suite, Village Pacha Suite, 
Myra & Limra Royal Villa, Myra Presidential Suite 
tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.  
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.sirene.com.tr

Vaikams:
 ♦ meniu (pietūs ir vakarienė)
 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai vaikams: 2
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vežimėlis
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ Wellness centras
 ♦ baseinai: 3
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis meniu, vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ barai: 7
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ vandens pramogų parkas (15000 kv. m ploto 
(5 baseinai: 8 kalneliai suaugusiems; 3 vaikiški 
baseinai: 8 kalneliai vaikams)

 ♦ belaidis internetas: visoje viešbučio teritorijoje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį (8 teniso kortai su apšvietimu)

 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį 
(German PCT, Tennis School)

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ futbolas paplūdimyje 
 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

 ♦ šaudymas iš lanko 

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Antalijos 
oro uosto, 45 km iki Antalijos miesto 
centro, 1 km iki Beleko gyvenvietės, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2013-2014 
metais. Viešbutį sudaro trylika 2-jų ir 
3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra: 155 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 
32-35 kv. m), 50 šeimyninių numerių 
(maks. 4+1 asm., 52-63 kv. m), Deluxe, 
šeimyniniai Deluxe, Suite, King Suite 
tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / 
žvyro, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.    
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.guralpremier.com 

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ atrakcionų parkas (mašinėlės, už papildomą 
mokestį)

 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 iki 6 metų), midi 
klubas (nuo 7 iki 9 metų), maksi klubas (nuo 10 
iki 12 metų), Junior klubas (nuo 13 iki 17 metų, 
„aukštojo“ sezono metu)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vežimėlis, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės (Standard 
& Family Room), parketas 
(Deluxe Room & Deluxe Family 
Room), kiliminė danga (Suite 
Room & King Suite)

 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ chalatas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ šlepetės

gural premier belek
Ultra
viskas 
įskaičiuotaHV-1
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viskas 
įskaičiuotaMaritim pine beach Resort

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga / 
laminatas

 ♦ internetas: Wi-Fi (Main 
Building 1 ir Main Building 
Aqua)

 ♦ oro kondicionierius: 
centrinis

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais ir alumi 
papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 
kartus per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ balkonas
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 4
 ♦ konferencijų salės: 23 (nuo 20 iki 2575 
asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranai: 2 (dietinis meniu, 
vegetarinis maitinimas)

 ♦ barai: 11 (vienas iš jų dirba 24 valandas)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždari baseinai: 3
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 3 (turkiškas, 
itališkas, žuvies, imamas mokestis už 
rezervaciją)

 ♦ vandens pramogų parkas (6 kalneliai 
suaugusiems, 2 kalneliai vaikams)

 ♦ belaidis internetas (visoje viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 2 (kieta danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ mini golfas 

VIEŠBUČIO VIETA: 33 km iki Antalijos oro uosto, 
45 km iki Antalijos miesto centro, 3 km iki Beleko 
miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
4-ių, 5-ių aukštų pastatai ir vasarnamiai. 
Pagrindiniame pastate yra: 317 standartinių 
numerių (maks. 2+2 asm., 30 kv. m), 43 Large 
tipo šeimyniniai numeriai (maks. 3+1 asm., 32 
kv. m), 11 Junior Suite tipo numerių (maks. 3 asm., 
45 kv. m), 4 Deluxe Suite tipo numeriai (uždaras 
miegamasis, maks. 2 asm., 75 kv. m). 
Pagrindiniame „Club“ pastate yra: 72 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 27 kv. m), 
6 Suite tipo numeriai (maks. 2 asm., 52 kv. m). 
Vasarnamiuose yra: 292 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 27 kv. m), 4 apartamentiniai 
numeriai (maks. 4+2 asm., 54 kv. m). Yra numerių 
pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai; palapinės paplūdimyje 
už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.  
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.maritim.com.tr

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai vaikams: 2
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vežimėlis
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ konferencijų salės: 12 (nuo 20 iki 1000 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis meniu)
 ♦ barai: 5
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 4 (turkiškas, itališkas, 
žuvies, Tolimųjų Rytų, būtina išankstinė 
registracija, vieną 1 kartą per savaitę galima 
apsilankyti nemokamai)

 ♦ belaidis internetas registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ skvošas
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ golfas, už papildomą mokestį (2 km 
nuo viešbučio, 9 x 18 duobučių)

 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 7 (3 su kvarcine, 4 su 
grunto danga)

 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ šaudymas iš lanko 

VIEŠBUČIO VIETA: 29 km iki Antalijos 
oro uosto, 39 km iki Antalijos miesto 
centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 
1992 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2010 metais. Viešbutis susideda iš: 
„Panorama“, „Fortuna“, „Family House“ 
korpusų ir 10-ies dviaukščių „Club House“ 
vasarnamių. „Panorama“ korpuse yra 122 
standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 
30 kv. m), 7 Suite tipo numeriai (maks. 3+1 
asm., 55 kv. m). „Fortuna“ korpuse yra: 111 
standartinių numerių (maks. 2+1 asm. 
26 kv. m), 27 Duplex tipo numeriai (maks. 
3+1 asm., 35 kv. m). „Family House“ korpuse 
yra 10 šeimyninių numerių (maks. 5 asm. 
44 kv. m). „Club House“ korpuse yra 240 Club 
tipo numerių (maks. 3+1 asm., 26 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, 
yra pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.   
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.adora.com.tr

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ vaikų klubas (mini klubas, nuo 4 iki 
12 metų)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai: 2
 ♦ švediškas stalas 

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga 
(„Panorama“, „Fortuna“, „Family 
House“), keraminės plytelės 
(„Club House“)

 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
ir alumi papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas („Club House“)
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas (korpuse „Panorama“ 
visi 38 Land View numeriai be 
balkono)

 ♦ vonia („Panorama“, „Fortuna“, 
„Family House“)

Ultra
viskas 
įskaičiuotaAdora golf Resort Hotel
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viskas 
įskaičiuotaTitanic Deluxe belek 

Numeriuose:
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(Main Building, Family Pool 
Suites), individualus (Villas)

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais, pienu, alumi, 
traškučiais papildoma 
kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ svarstyklės
 ♦ virdulys (elektrinis, arbatos ir 
kavos rinkinys)

 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(24:00–07:00, nuo 07:00 
iki 24:00, už papildomą 
mokestį)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ šlepetės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 5 (1 olimpinis; 1 su jūros vandeniu, 
šildomas)

 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ konferencijų salės: 19 (nuo 40 iki 2450 asm.)
 ♦ restoranas (dietinis meniu)
 ♦ barai: 13 (vienas iš jų dirba 24 valandas)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ prekybos centras
 ♦ a la carte restoranai: 4 (itališkas, žuvies, 
barbeque, turkiškas – būtina išankstinė 
registracija, visos viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti kiekviename 
restorane po 1 kartą; restoranas „Privado“, 
restoranas laive „Boat“, už papildomą 
mokestį)

 ♦ verslo centras
 ♦ belaidis internetas (visoje viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ tinklinis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ golfas, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už 
papildomą mokestį

 ♦ boulingas, už papildomą 
mokestį (4 takeliai)

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už 
papildomą mokestį

 ♦ turkiška pirtis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ futbolas paplūdimyje
 ♦ teniso kortai: 8 (grunto danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki oro uosto, 40 km iki 
Antalijos miesto centro, 3 km iki Kadrijos gyvenvietės, 
1200 m iki nuosavo paplūdimio.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2013 metais. Viešbutį sudaro 
6-ių aukštų pagrindinis pastatas, septyni 3-jų aukštų 
šeimyniniai „Pool Suite“ pastatai ir septyniolika 2-jų aukštų 
vilų. Pagrindiniame pastate yra: 279 standartiniai numeriai 
(maks. 3+1 asm., 28-34 kv. m ), 226 Superior tipo numeriai 
(maks. 3+1 asm., 39 kv. m), 18 River Side tipo numerių, 
103 vieno kambario Deluxe suite tipo numeriai (maks. 
3+1 asm., 70 kv. m ), 40 dviejų kambarių šeimyninių Suite 
tipo numerių (2 uždari miegamieji, 2 vonios kambariai, 
maks. 5+1 asm., 80 kv. m ), 10 dviejų kambarių Major Suite 
tipo numerių, 8 dviejų kambarių  Corner Suite tipo numeriai. 
Šeimyniniai „Pool Suite“: 42 dviejų kambarių šeimyniniai 
Pool Suite tipo numeriai iš jų 14 šeimyninių Pool Garden tipo 
numerių, pirmame aukšte. Vilos: 7 dviejų aukštų Design 
Pool Villa su nuosavu baseinu, 7 dviejų aukštų Exclusive 
Pool Villa su nuosavu baseinu, 2 dviejų aukštų Superior Villa 
su nuosavu baseinu.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas, 2 
prieplaukos (viena iš jų – VIP svečiams), baras. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.titanic-hotels.com

Vaikams:
 ♦ vandens kalneliai: 6
 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 3 iki 13 
metų), Junior klubas (nuo 14 iki 17 metų)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai vaikams: 3
 ♦ švediškas stalas
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 4
 ♦ konferencijų salės: 13 (nuo 15 iki 3700 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis meniu)
 ♦ barai: 9 (vienas iš jų dirba 24 valandas)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ a la carte restoranai: 6 (itališkas, 
libanietiškas, „Steak House“, tarptautinis, 
azijietiškas, Viduržemio jūros regiono – 
imamas mokestis už rezervaciją)

 ♦ vandens pramogų parkas (7 kalneliai 
suaugusiems ir 2 vaikams)

 ♦ verslo centras
 ♦ belaidis internetas (visoje viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ interneto kavinė 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ golfas, už papildomą mokestį (150 m nuo 
viešbučio, 1 x 18 duobučių)

 ♦ krepšinis 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį (su licencija)
 ♦ žaidimų automatai 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortai: 2 už papildomą mokestį (betoninė 
arba žemės danga)

 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 29 km iki 
Antalijos oro uosto, 36 km iki 
Antalijos miesto centro, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2005 metais. Viešbučio pastatuose 
yra: 235 standartiniai numeriai 
(maks. 2+1 asm., 39 kv. m), 
111 šeimyninių numerių (maks. 
3+1 asm., 38 kv. m), 15 Duplex 
Suite tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio 
/ žvyro, yra pirsas, baras. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai; palapinės 
paplūdimyje už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.  
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.kayatourism.com.tr

Vaikams:
 ♦ meniu
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 iki 12 metų), 
paauglių klubas (nuo 13 iki 16 metų)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai vaikams: 2
 ♦ švediškas stalas 

Numeriuose:
 ♦ grindys: parketas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras  (gaiviaisiais 
gėrimais, alumi, traškučiais ir 
šokoladu papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ svarstyklės
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ šlepetės

Luxe
viskas 
įskaičiuotaKaya palazzo Resort 
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Ultra
viskas 
įskaičiuotaIC Hotels Santai Family Resort 

Numeriuose:
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą

 ♦ balkonas
 ♦ vonia
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais ir 
alumi papildoma kasdien)

 ♦ internetas: Wi-Fi (30 min. 
nemokamai)

 ♦ šlepetės
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys: kiliminė danga (Main 
Building), keraminės plytelės (Villas)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ barai: 6 (vienas iš jų dirba 24 valandas)
 ♦ restoranas (dietinis meniu, vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinai: 3
 ♦ konferencijų salės: 6 (nuo 36 iki 750 asm.)
 ♦ a la carte restoranai: 5 (itališkas, 
meksikietiškas, Tolimųjų Rytų, turkiškas, 
žuvies – būtina išankstinė registracija, už 
papildomą mokestį)

 ♦ vandens kalneliai: 2 (suaugusiems ir 
vaikams)

 ♦ Wellness centras
 ♦ SPA centras
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį 
(30 min. nemokamai)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ belaidis internetas, už papildomą mokestį 
(visoje viešbučio teritorijoje, 30 min. 
nemokamai)

 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ petankė
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ sauna
 ♦ mini golfas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortai: 2 (kvarcinė danga)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ gyva muzika 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį

 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ mini futbolas
 ♦ vandens aerobika
 ♦ smiginis 

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Antalijos oro 
uosto, 40 km iki Antalijos miesto centro, 6 km 
iki Kadrijos gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų pastatas, 
keturiasdešimt 2-jų aukštų „Deluxe 
Villa“ vasarnamių, keturi „Selection Villa“ 
vasarnamiai ir vienas „King Villa“ vasarnamis. 
Viešbučio pagrindiniame pastate yra: 385 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
29 kv. m), šeimyniniai, Junior Suite, Senior 
Suite, King Suite, Kids Suite tipo numeriai. 
Vasarnamiuose yra: 40 dviejų aukštų Deluxe 
Villa tipo numerių (maks. 3+2 asm., 60 kv. m), 
4 Selection Villa tipo numeriai (maks. 4 asm., 
120 kv. m), 1 King Villa tipo numeris (maks. 
6 asm., 190 kv. m). Yra numerių pritaikytų 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, 
yra pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.ichotels.com.tr 

Vaikams:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ meniu 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vežimėlis: už papildomą mokestį
 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 iki 7 metų), 
midi klubas (nuo 8 iki 12 metų)
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranai: 3 (Azijos, turkų, 
žuvies – imamas mokestis už 
rezervaciją)

 ♦ baseinai: 4 (1 pusiau olimpinis)
 ♦ konferencijų salės: 4 (nuo 40 iki 900 
asm.)

 ♦ belaidis internetas (vestibiulyje ir prie 
baseino)

 ♦ interneto kavinė
 ♦ SPA centras
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ barai: 10
 ♦ restoranas (dietinis meniu, vegetarinis 
maitinimas)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ golfas, už papildomą mokestį (10 km nuo 
viešbučio, 9 x 18 duobutės; 2 laukai „golfo 
smūgio“ lavinimui)

 ♦ sauna
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ biliardas 
 ♦ teniso kortai: 4 (2 su kieta danga)
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ diskoteka
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ krepšinis 
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso pamokos (grupėse, individualios, už 
papildomą mokestį)

 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ golfo pamokos (grupėse, pradedantiesiems)
 ♦ mini futbolas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Antalijos oro 
uosto, 45 km iki Antalijos miesto centro, 
3 km iki Beleko gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį 
sudaro 7-ių aukštų pagrindinis pastatas, 4-ių 
aukštų „Garden Block“ pastatas, šeši 2-jų 
aukštų ir keturiolika 3-jų aukštų vasarnamių. 
Pagrindiniame pastate yra: 203 standartiniai 
numeriai (maks. 3+1 asm., 25 kv. m), 22 
šeimyniniai numeriai (maks. 4+2 asm., 
64 kv. m), 19 Suite tipo numerių (maks. 2+2 
asm., 40-58 kv. m). Vasarnamiuose yra: 148 
standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 
25 kv. m), 13 šeimyninių numerių 
(maks. 4+2 asm., 55 kv. m). „Garden Block“ 
pastate yra 51 standartinis numeris (maks. 
3+1 asm., 17-25 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, 
yra baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.letooniaresorts.com 

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ vaikų klubas: mini klubas (nuo 4 
iki 10 metų), Junior klubas (nuo 
10 iki 17 metų)

 ♦ švediškas stalas 
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose (nuo 
24:00 iki 07:00 nemokamai, 
kitu laiku, už papildomą 
mokestį)

 ♦ vonia (Hotel)
 ♦ seifas 
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ šlepetės
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
ir alumi papildoma kasdien)

 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(Hotel), individualus (Bungalow, 
„Garden Block“)

 ♦ dušas (Bungalow, „Garden 
Block“)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys: kiliminė danga (Hotel, 
„Garden Block“), keraminės 
plytelės (Bungalow)

Ultra
viskas 
įskaičiuotaletoonia golf Resort HV-1/
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Ultra
viskas 
įskaičiuota

Kirman Hotels belazur 
Resort & SpA

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
papildoma kasdien)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ barai: 8 (vienas iš jų dirba 24 
valandas)

 ♦ SPA centras
 ♦ restoranas (dietinis meniu)
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ prekybos centras
 ♦ baseinai: 2
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salės: 3 (nuo 50 iki 
400 asm.)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ a la carte restoranai: 3 (osmanų, 
azijietiškas, tarptautinis – būtina 
išankstinė registracija. Savaitinės 
viešnagės metu galima nemokamai 
apsilankyti viename restorane)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ futbolas paplūdimyje 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens aerobika
 ♦ krepšinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka 
 ♦ petankė 
 ♦ gyva muzika
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ boulingas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 40 km iki Antalijos oro 
uosto, 45 km iki Antalijos miesto centro, 
apie 10 km iki Serik gyvenvietės, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2013 metais. 
Viešbutį sudaro septyni 6-ių aukštų 
pastatai, kuriuose yra: 401 standartinis 
numeris (maks. 3+1 asm., 25 kv. m), 79 
dviejų kambarių šeimyniniai numeriai 
(maks. 3+2 asm., 36 kv. m). Yra numerių 
pritaikytų žmonėms su negalia.  
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.kirmanhotels.com.tr 

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ baseinas
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų), 
maksi klubas (nuo 12 iki 18 metų)

 ♦ vandens kalneliai: 3
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ barai: 8 (vienas iš jų dirba 24 valandas)
 ♦ prekybos centras
 ♦ a la carte restoranai: 5 (itališkas, 
turkiškas, meksikietiškas, būtina 
išankstinė rezervacija. Savaitinės 
viešnagės metu galima nemokamai 
apsilankyti viename restorane; 
kinietiškame ir žuvies restoranuose 
imamas mokestis už rezervaciją)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salės: 4 (nuo 60 iki 430 
asm.)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ kirpykla
 ♦ baseinai: 2
 ♦ belaidis internetas (visoje viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ restoranas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ krepšinis 
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (2 
takeliai)

 ♦ turkiška pirtis
 ♦ mini golfas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

 ♦ gyva muzika 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ sauna 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas (kvarcinė danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka 

VIEŠBUČIO VIETA: 40 km iki Antalijos oro uosto, 
11 km iki Serik miestelio, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
septyni 4-ių aukštų pagrindiniai pastatai ir 
trys 5-ių aukštų korpusai „Relax Building“. 
Pagrindiniame pastate yra: 456 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 27 kv. m), 127 šeimyniniai 
numeriai (maks. 4 asm., 41 kv. m), 55 Quad 
tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 31 kv. m), 10 
šeimyninių Superior tipo numerių (maks. 4 asm., 
50 kv. m), 4 Pasha Suite tipo numeriai (maks. 
4 asm., 66 kv. m), 3 Sultan Suite tipo numeriai  
(maks. 4 asm., 81 kv. m), Madonna Suite tipo 
numeris (maks. 2 asm., 175 kv. m), Presidential 
Suite tipo numeris (maks. 4 asm., 180 kv. m). Yra 
numerių pritaikytų žmonėms su negalia. „Relax 
Building“ pastate yra: 189 standartiniai Relax tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 27 kv. m), 30 šeimyninių 
Relax tipo numerių (maks. 4 asm., 41 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.alvadonna.com 

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 6 metų)
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ baseinai: 2
 ♦ žaidimų aikštelė

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(24 valandas, už papildomą 
mokestį)

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
numeryje

 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ balkonas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais ir alumi papildoma 
kasdien)

 ♦ grindys: kiliminė danga 
(Madonna Suite - epoksidinė 
danga)

Ultra
viskas 
įskaičiuotaAlva Donna Exclusive Hotel & SpA
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Ultra
viskas 
įskaičiuotaVera Club Hotel Mare

Numeriuose:
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį (24 
valandas)

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ vonia
 ♦ balkonas
 ♦ seifas
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
 ♦ mini baras (atvykimo 
dieną geriamasis vanduo, 
mineralinis vanduo, sultys 
nemokamai; papildymas už 
papildomą mokestį)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salės: 3 (nuo 30 iki 280 
asm.)

 ♦ a la carte restoranai: 3 (turkiškas, 
žuvies, itališkas – imamas mokestis už 
rezervaciją)

 ♦ kirpykla
 ♦ barai: 4 (vienas iš jų dirba 24 valandas)
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ restoranas (dietinis meniu)
 ♦ prekybos centras
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ belaidis internetas registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ petankė
 ♦ teniso kortai: 2 (kvarcinė danga) 
 ♦ aerobika 
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (2 takeliai)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pirtis
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sauna 
 ♦ smiginis
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ krepšinis 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 40 km iki Antalijos 
oro uosto, 45 km iki Antalijos miesto 
centro, 12 km iki Seriko gyvenvietės, 
Beleko kurortinėje zonoje, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2008 
metais. Viešbutį sudaro keturi 5-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra: 289 
standartiniai numeriai (maks. 
2+2 asm., 28 kv. m), 74 dviejų 
kambarių šeimyniniai numeriai (maks. 
4+1 asm., 35 kv. m). Yra numerių 
pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / 
žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.verahotelmare.com

Vaikams:
 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 iki 12 
metų), Junior klubas (nuo 13 iki 17 metų) 
– tik vasarą

 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ meniu 
 ♦ vežimėlis, už papildomą mokestį
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
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Sidė
ANTIKINIo MIESTo ATSpINDyS 

Antikinės Romos palikimas yra tai, kas išskiria šį 
miestą Turkijos kurortinių miestų gausoje. Įkurta 
ant senųjų miesto griuvėsių, šiandien Sidė pasitiks 
Jus senojo miesto akvedukais, sienomis, didžiojo 

teatro ir Apolono bei Atėnės šventyklos likučiais. Tai 
nedidelis, bet labai jaukus miestelis, kurio restoranėliai, 
kavinukės bei parduotuvėlės glaudžiasi prie senovinių 
gėlėmis ir kitokia augmenija apaugusių sienų...

Kurortai
 Čia pažinsite Antikinį 

pasaulį 
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Įdomu
Išvertus iš senovės graikų kalbos Sidė 
reiškia „granato vaisių“, simbolizuojantį 
vaisingumą.

Sidė
Si

dė

Siūlome aplankyti už 35 km už Sidės esantį Aspendos 
amfiteatrą, kuriame dar ir dabar vyksta įvairūs pasirodymai. 
Šiame amfiteatre telpa apie 20000 žiūrovų. Grįždami po 
ekskursijos, papietauti užsukite prie Manavgato krioklių. Jeigu 
norėsite pasimėgauti tyla ir gamtos didybe siūlome vykti į 
Žalią jį kanjoną-ežerą, kuris susiformavo pastačius Manavgato 
užtvanką. Pasiplaukiojimas ežeru bus tarsi raminanti terapija, 
jame taip pat galėsite ir išsimaudyti. 

Kur apsistoti?
Sidės centre viešbučių nėra, visi jie įsikūrę aplink 
ši miestelį. Jūsų pasirinkimui Sidė turi tokias 
zonas: Kumkoy įlanką, Colakli, Sorgun, Titreyengol ir 
Kyzylagac kurortines gyvenvietes. 

Sidėje būtina...
prisėsti ant kelių tūkstantmečių istoriją menančio akmens 
Apolono šventyklos aikštėje ir pasigrožėti saulėlydžiu. 
Apžiūrėti visas antikines miesto įžymybes bei apsilankyti 
romėnų pirtyje-muziejuje. Sidės pakrantės grožį galėsite 
įvertinti iš paukščio skrydžio sklendžiant parašiutu, o 
skonį – paragavę šviežiai spaustų granatų sulčių. Sidė 
pagrįstai save tituluoja granato vaisių sostine – rudenį 
prekeivių stalai tiesiog lūžta nuo didžiulių ir sultingų vaisių.

Norintiems pakeliauti
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (dietinis, vegetarinis 
maitininimas)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ konferencijų salės: 8 (nuo 40 iki           
600 asm., viešbutyje „Selin“)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį 
(viešbutyje „Fulya“)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ vandens pramogų parkas (6 vandens 
kalneliai, nuo 01.05 iki 31.10)

 ♦ a la carte restoranai: 5 (kinų, žuvies, 
itališkas, turkiškas, meksikietiškas)

 ♦ barai: 7 (vienas iš jų dirba 24 valandas)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ mini golfas 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso kortai: 5 (kvarcinė danga)
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (4 takeliai)
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos oro 
uosto, 8 km iki Sidės miesto centro, Čolaklio 
gyvenvietėje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas, keturi atskiri „Terrace 
House“ korpusai bei „Beach House“ atskiras 
korpusas. Pagrindiniame pastate yra: 78 
standartiniai Garden View tipo numeriai (maks. 
3 asm., 26 kv. m), 124 standartiniai Sea View tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 26 kv. m), 18 Suite tipo 
numerių (maks. 4+1 asm., 58 kv. m), Penthouse 
Suite, Penthouse Pool Suite, Grand Penthouse Suite 
tipo numeriai. „Beach House“ korpuse yra: 32 
Beach House tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
34 kv. m). „Terrace House“ korpuse yra: 24 
Terrace House Type A tipo numeriai (maks. 3 asm., 
40 kv. m), 24 Terrace House Type B tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 53 kv. m).  
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 2 barai 
(vienas iš jų – vyno namai, dirba nuo 03.05 
iki 31.10). Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.kamelyaworld.com

Vaikams:
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 iki 12 
metų), Junior klubas (nuo 13 iki 17 metų, 
liepa ir rugpjūtis) viešbutyje „Kamelya“

 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ baseinas

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ seifas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ virdulys
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ internetas: Wi-Fi (Main 
Building numeriuose)

 ♦ šlepetės
 ♦ grindys: kiliminė danga (Main 
Building ), keraminės plytelės 
(Beach House), laminatas 
(Terrace House, Penthouse, 
Suite Room)

 ♦ chalatas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(Main Building), individualus 
(Beach House, Terrace House, 
Penthouse numeriuose)

 ♦ vonia
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais ir alumi papildoma 
kasdien)

Ultra
viskas 
įskaičiuotaSelin Resort & SpA
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Ultra
viskas 
įskaičiuotaFulya Resort & SpA

Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais ir 
alumi papildoma kasdien)

 ♦ virdulys
 ♦ telefonas
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ internetas: LAN
 ♦ vonia
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ seifas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salės: 8 (nuo 40 iki 600 
asm., viešbutyje „Selin“)

 ♦ vandens pramogų parkas (6 vandens 
kalneliai, nuo 01.05 iki 31.10)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ barai: 7 (vienas iš jų dirba 24 valandas)
 ♦ baseinai: 2 (atviri, vienas iš jų Relax 
baseinas)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ a la carte restoranai: 5 (kinų, žuvies, 
itališkas, turkiškas, meksikietiškas) 

 ♦ restoranas (pagrindinis, dietinis meniu)
 ♦ parduotuvės

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (4 takeliai, 
viešbutyje „Selin“)

 ♦ gyva muzika (viešbutyje „Selin“)
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka (viešbutyje „Selin“)
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortai: 5 (kvarcinė danga)
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna 
 ♦ krepšinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos 
oro uosto, 8 km iki Sidės miesto centro, 
Čolaklio gyvenvietėje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 
metais. 7-ių aukštų viešbučio pastate 
yra 130 standartinių Garden View tipo 
numerių (maks. 3 asm., 22 kv. m), 104 
standartiniai Sea View tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 22 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
2 barai (vienas iš jų – vyno namai, 
dirba nuo 03.05 iki 31.10). Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.kamelyaworld.com/hfulya_ru.htm

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 iki 12 
metų), junior klubas (nuo 13 iki 17 metų, 
liepa ir rugpjūtis) viešbutyje „Kamelya“
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 4 (atviri, vienas iš jų Relax 
baseinas)

 ♦ barai: 7
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kino salė (viešbutyje „Fulya“)
 ♦ a la carte restoranai: 5 (kinų, žuvies, 
itališkas, turkiškas, meksikietiškas)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį 
(viešbutyje „Fulya“)

 ♦ vandens pramogų parkas (6 vandens 
kalneliai, nuo 01.05 iki 31.10)

 ♦ SPA centras (viešbutyje „Fulya“)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranas (pagrindinis, dietinis meniu)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ konferencijų salės: 8 (nuo 40 iki 600 asm., 
viešbutyje „Selin“)

 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

 ♦ teniso kortai: 5 (kvarcinė danga)
 ♦ aerobika
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (4 
takeliai, viešbutyje „Selin“)

 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna 
 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ turkiška pirtis (viešbutyje „Fulya“)
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ mini golfas 
 ♦ pirtis (viešbutyje „Fulya“)
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ krepšinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos 
oro uosto, 8 km iki Sidės miesto centro, 
Čolaklio gyvenvietėje, 100 m iki paplūdimio 
(per „Fulya“ ir „Selin“ viešbučių teritorijas).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro 
dvidešimt šeši 2-jų ir 3-jų aukštų vasarnamiai, 
kuriuose yra: 453 vieno kambario Deluxe tipo 
numeriai (6 iš jų pritaikyti žmonėms su 
negalia, maks. 4 asm., 25-39 kv. m), 93 dviejų 
kambarių Junior Family Deluxe tipo numeriai 
(2 miegamieji atskirti durimis, 2 televizoriai, 
maks. 4 asm., 41 kv. m), 20 Family Suite tipo 
numerių (holas, 2 miegamieji atskirti durimis, 
2 vonios kambariai, 3 televizoriai, 3 balkonai, 
2 mini barai, maks. 6 asm., 103 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 2 barai 
(vienas iš jų – vyno namai, dirba nuo 03.05 
iki 31.10). Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.kamelyaworld.com 

Vaikams:
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 
iki 12 metų), Junior klubas (nuo 
13 iki 17 metų) liepą ir rugpjūtį

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai vaikams: 2

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais ir alumi papildoma 
kasdien)

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ balkonas

Kamelya Holiday Village
Ultra
viskas 
įskaičiuotaHV-1
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Ultra
viskas 
įskaičiuotaCrystal palace luxury Resort & SpA

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ mini baras (vandeniu, gaiviaisiais 
gėrimais papildomas kasdien)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą (nuo 06:00 iki 02:00, už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ grindys: laminatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 120 iki 495 
asm.)

 ♦ uždaras baseinas (šildomas nuo 01.10 
iki 01.04)

 ♦ restoranas (dietinis, vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ barai: 6
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas registratūroje ir 
baruose

 ♦ a la carte restoranai: 5 (itališkas, 
turkiškas, žuvies, meksikietiškas, kinų)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (2 takeliai)
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini golfas 
 ♦ pirtis 
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį (su 
licencija)

 ♦ gyva muzika (2 kartus per savaitę)
 ♦ vandens aerobika
 ♦ aerobika
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortas (tartano danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki 
Antalijos oro uosto, 2 km iki Čolaklio 
gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 4-ių 
aukštų pastatas ir penki 4-ių 
aukštų korpusai, kuriuose yra: 239 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
23-32 kv. m), 170 dviejų kambarių 
šeimyninių numerių (maks. 4 asm., 
32 kv. m), 38 Superior tipo numeriai 
(maks. 2 asm., 28 kv. m), 50 vieno 
kambario Junior Suite tipo numerių 
(maks. 2+1 asm., 44 kv. m). Yra 
numerių pritaikytų žmonėms 
su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, 
yra baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.crystalhotels.com.tr

Vaikams:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ meniu 
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (pagrindinis, dietinis meniu)
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ baseinai: 3 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ konferencijų salės: 8 (nuo 108 iki 1000 
asm.)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ a la carte restoranai: 5 (turkiškas, žuvies, 
itališkas, meksikietiškas, barbeque)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ kirpykla
 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ parduotuvės
 ♦ barai: 9
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (2 
takeliai)

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ gyva muzika (2 kartus per savaitę)
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ diskoteka
 ♦ krepšinis 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį 
(su licencija)

 ♦ teniso kortai: 2 (kieta danga)
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ smiginis 
 ♦ mini golfas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ pirtis 
 ♦ aerobika 

VIEŠBUČIO VIETA: 80 km iki Antalijos oro 
uosto, 24 km iki Sidės miesto centro, 
50 m iki paplūdimio (kitoje kelio pusėje, 
yra požeminė perėja). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. 
6-ių aukštų viešbučio pastate yra: 586 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 
35 kv. m), iš jų 8 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia, 213 šeimyninių 
numerių (maks. 4+1 asm., 48 kv. m), 15 
Junior Suite tipo numerių (maks. 2+1 asm., 
50 kv. m), 10 šeimyninių Suite tipo numerių 
(maks. 4+1 asm., 55 kv. m), 8 Senior Suite 
tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 95 kv. m), 
8 trijų kambarių Deluxe Suite tipo numeriai 
(maks. 4+2 asm., 130 kv. m), 2 Royal Suite 
tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 130 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.crystalhotels.com.tr 

Vaikams:
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ baseinai: 2 (atviri)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vandens kalneliai: 3

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia
 ♦ balkonas
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais papildoma kasdien)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas

Ultra
viskas 
įskaičiuota

Crystal Admiral 
Resort Suites & SpA
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Ultra
viskas 
įskaičiuota

Crystal Sunset luxury 
Resort & SpA

Numeriuose:
 ♦ virdulys, už papildomą mokestį
 ♦ seifas numeryje
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ mini baras (vandeniu, gaiviaisiais 
gėrimais ir alumi papildoma 
kasdien)

 ♦ grindys: marmuras / laminatas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą (nuo 02:00 iki 06:00 
nemokamai)

 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ patalynės keitimas: kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ a la carte restoranai: 7 (turkiškas, žuvies, 
Viduržemio jūros regiono, Tolimųjų Rytų, 
tarptautinis, Fine Dining (tik suaugusiems); 
a la carte restoranas tik vaikams – 
būtina išankstinė registracija. Savaitinės 
viešnagės metu galima nemokamai 
apsilankyti trijuos restoranuose po 1 
kartą)

 ♦ vandens kalneliai: 9
 ♦ kino salė
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 200 iki 1200 
asm.)

 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ internetas (vestibiulyje)
 ♦ restoranas (dietinis, vegetarinis 
maitininimas)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ barai: 10
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ sauna 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (2 takeliai) 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortai: 2 (kieta danga)
 ♦ aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ pirtis

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Antalijos 
oro uosto, apie 3,5 km iki Sidės 
miestelio, apie 2 km iki Kumkoy 
gyvenvietės, apie 250 m iki nuosavo 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2013 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 6-ių 
aukštų pastatas, kuriame yra 308 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
26-32 kv. m), 123 dviejų kambarių 
šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 
44 kv. m), 141 Junior Suite tipo numeris 
(maks. 2+1 asm., 40 kv. m). Yra 
numerių pritaikytų žmonėms 
su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
baras. Iki paplūdimio nemokamai veža 
autobusas. Skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai; paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.crystalsunsetside.com

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ baseinai: 2 (atviri)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 iki 
12 metų), Junior klubas (nuo 13 iki 
17 metų)
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranai: 2 (osmanų, už 
papildomą mokestį, žuvies – nemokamai, 
būtina išankstinė registracija)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis, vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ barai: 5
 ♦ konferencijų salės: 3 (nuo 12 iki 250 asm.)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas registratūroje ir baruose
 ♦ vandens pramogų parkas (5 vandens 
kalneliai)

 ♦ baseinas (atviras)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ futbolas paplūdimyje 
 ♦ aerobika, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ petankė
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį 
(danga red-clay)

 ♦ sauna 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika (2 kartus per savaitę)
 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 70 km iki Antalijos oro 
uosto, 2 km iki Sidės miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais. Viešbutį 
sudaro septyni 3-jų aukštų pastatai, kuriuose 
yra: 211 vieno kambario Deluxe tipo numerių 
(maks. 3 asm., 30-36 kv. m), 26 dviejų 
kambarių Family Suite tipo numeriai (maks. 
3+1 asm., 61 kv. m), 8 dviejų kambarių Deluxe 
Suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 48 kv. m), 
31 dviejų kambarių šeimyninių Dublex Suite 
tipo numerių (maks. 3+1 asm., 62 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.alibey.com

Vaikams:
 ♦ baseinai: 2 (atviri, vienas iš jų su 
vandens kalneliais)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 
iki 12 metų), Junior klubas (nuo 
13 iki 17 metų, liepą ir rugpjūtį)

 ♦ vandens kalneliai: 6

Numeriuose:
 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ virdulys (elektrinis)
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais, vynu, šokoladu, 
riešutais papildoma kasdien)

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ grindys: marmuras
 ♦ internetas: Wi-Fi 

Ultra
viskas 
įskaičiuotaAli bey Resort
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Ali bey Club

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais ir 
alumi papildoma kasdien)

 ♦ dušas
 ♦ balkonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas: Wi-Fi

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (dietinis, vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ barai: 14
 ♦ a la carte restoranas (tarptautinis – 
būtina išankstinė registracija, galima 
nemokamai apsilankyti 1 kartą per 
savaitę)

 ♦ baseinai: 3 (atviri)
 ♦ konferencijų salės: 3 (nuo 100 iki 130 
asm.)

 ♦ belaidis internetas registratūroje (ir prie 
pagrindinių baseinų)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ vandens pramogų parkas (9 vandens 
kalneliai)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ SPA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ sauna 
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį (su 
licencija)

 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ petankė
 ♦ mini futbolas 
 ♦ gyva muzika (vieną kartą per savaitę)
 ♦ diskoteka 
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį (danga 
red-clay)

 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ paplūdimio tinklinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 80 km iki Antalijos 
oro uosto, 17 km iki Sidės miesto, 
2 km iki Kizilagačio gyvenvietės, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 
metais. Viešbutį sudaro penkiolika 
2-jų aukštų korpusų, kuriuose yra 248 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
26 kv. m), 92 šeimyniniai numeriai 
(maks. 3+1 asm., 40 kv. m), 77 
Superior Double tipo numeriai (maks. 
3 asm., 26 kv. m), 28 Superior Family 
tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 
40 kv. m), 2 Suite tipo numeriai (maks. 
3 asm., 70 kv. m), 2 King Suite tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 100 kv. m).  
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / 
žvyro, yra baras. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.alibey.com

Vaikams:
 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 iki 
12 metų), Junior klubas (nuo 13 iki 
17 metų, liepą ir rugpjūtį)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ vandens kalneliai: 6
 ♦ meniu 
 ♦ vežimėlis, už papildomą mokestį
 ♦ atrakcionų parkas, už papildomą 
mokestį

 ♦ auklė, už papildomą mokestį

Ultra
viskas 
įskaičiuotaHV-1
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Melas Holiday Village

Numeriuose:
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ grindys: laminatas (Main Building), 
keraminės plytelės (Bungalow)

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis (Main 
Building), individualus (Bungalow)

 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (08:00–00:00)

 ♦ mini baras (vandeniu, gaiviaisiais 
gėrimais ir alumi papildoma 3 
kartus per savaitę)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SPA centras (Melas Resort)
 ♦ baseinai: 2
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 4
 ♦ belaidis internetas, už papildomą mokestį 
(visoje viešbučio teritorijoje)

 ♦ a la carte restoranai: 3 (turkiškas, žuvies, 
tarptautinis, būtina išankstinė registracija, 
savaitinės viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti kiekviename 
restorane po 1 kartą)

 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 20 iki 350 asm., 
Melas Resort )

 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ kirpykla (Melas Resort)
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ krepšinis 
 ♦ šaudymas iš pneumatinio ginklo 
 ♦ mini golfas 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens aerobika
 ♦ diskoteka (Melas Resort, gėrimai iki 02:00)
 ♦ skvošas (Melas Resort)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ gyva muzika
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso kortai: 2 (kaučiuko danga)
 ♦ sauna 
 ♦ petankė 
 ♦ biliardas 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Antalijos 
oro uosto, 3 km iki Sidės miesto, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 
metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
3-jų aukštų pastatas, šeši 3-jų 
aukštų korpusai ir dešimt 2-jų aukštų 
vasarnamių. 129 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 18-20 kv. m), 
46 vieno kambario Large tipo numeriai 
(maks. 3+1 asm., 26 kv. m), 56 
šeimyniniai Deluxe Large tipo numeriai 
(maks. 3+1 asm., 26 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, 
yra baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai 
(pakeitimas, už papildomą mokestį).
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.melashotels.com

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ baseinai vaikams: 2
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 iki 12 
metų), Junior klubas (nuo 13 iki 16 metų)

 ♦ žaidimų aikštelė

Viskas 
įskaičiuotaHV-1
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinai: 2
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ vandens kalneliai: 5
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas (dietinis, vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ barai: 5

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso kortai: 2 (kieta danga)
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ diskoteka 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos oro 
uosto, 9 km iki Sidės miesto, apie 2 km iki 
Čolaklio gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2005 metais, 
paskutinį kartą renovuotas 2010 metais. 
Viešbutį sudaro aštuoni 4-ių aukštų 
pastatai, kuriuose yra: 375 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 27 kv. m), 125 
dviejų kambarių šeimyniniai numeriai 
(maks. 4 asm., 35 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.suralresort.com

Vaikams:
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 14 metų)

Numeriuose:
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ vonia
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ balkonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ mini baras (vandeniu 
papildoma kasdien)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien

Sural Resort Viskas 
įskaičiuota
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Ultra
viskas 
įskaičiuotaVoyage Sorgun

Numeriuose:
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais, 
alumi, riešutais papildoma kasdien)

 ♦ seifas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia (Hotel, Annex)
 ♦ grindys: kiliminė danga (Hotel, Annex), 
laminatas (Bungalow)

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ dušas (Bungalow)
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranai: 2 (dietinis, vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ baseinai: 4
 ♦ konferencijų salės: 3 (nuo 10 iki 750 
asm.)

 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ barai: 12 (iš jų Bistro ir English Pub dirba 
24 valandas)

 ♦ a la carte restoranai: 7 (turkiškas, 
kinų, žuvies, itališkas, meksikietiškas, 
graikiškas – būtina išankstinė 
registracija. Visos viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti kiekviename 
restorane 1 kartą; japonų, už papildomą 
mokestį)

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso kortai: 4 (tartano danga)
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (4 takeliai)
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ petankė 
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ mini golfas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ pirtis 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Antalijos 
oro uosto, 3 km iki Sidės miesto, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 
metais. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų 
pagrindinis Hotel pastatas bei 2-jų ir 
3-jų aukštų vasarnamiai. Viešbučio 
Hotel pastate yra: 117 Hotel tipo 
standartinių numerių (maks. 2+2 
asm., 29 kv. m), 19 dviejų kambarių 
šeimyninių numerių (maks. 4 asm., 
49 kv. m). Vasarnamiuose yra: 450 
standartinių numerių (maks.2+2 
asm., 23 kv. m), 18 dviejų kambarių 
šeimyninių numerių (maks. 4 asm., 
33 kv. m). Yra numerių pritaikytų 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / 
žvyro, yra 2 pirsai (vienas iš jų 
draudžiamas vaikams iki 16 metų), 
baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.voyagehotel.com

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ atrakcionų parkas (nuo 16:00 
iki 22:00, 3-14 metų vaikams 
nemokamai)

 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 iki 6 
metų), midi klubas (nuo 7 iki 9 metų), 
maksi klubas (nuo 10 iki 12 metų), 
Junior klubas (nuo 13 iki 16 metų, 
nuo 01.06 iki 01.09)

 ♦ diskoteka 
 ♦ baseinai vaikams: 2
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salės: 4 (nuo 60 iki 850 asm.)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždari baseinai: 2
 ♦ baseinai: 4
 ♦ vandens kalneliai: 5
 ♦ restoranas (dietinis, vegetarinis 
maitininimas)

 ♦ barai: 10
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ a la carte restoranai: 4 (osmanų, itališkas, 
žuvies, meksikietiškas)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ mini futbolas
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas (tartano danga)
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sauna 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ šachmatai 
 ♦ krepšinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį 
(su licencija)

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 70 km iki Antalijos oro 
uosto, 2 km iki Sidės miesto, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 8-ių aukštų 
pagrindinis pastatas, kuriame yra 130 
numerių ir 41-as 2-jų ir 3-jų aukštų 
vasarnamių. Pagrindiniame pastate yra: 
210 standartinių numerių (maks., 2+1 asm., 
32 kv. m), 7 šeimyniniai Suite tipo numeriai 
(maks., 4 asm., 65 kv. m). „Club“ pastate yra: 
385 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
24 kv. m), 43 šeimyniniai Deluxe tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 50 kv. m), 94 Club Deluxe 
Garden tipo numerių (maks. 3 asm., 25 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai; 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.horusparadise.com

Vaikams:
 ♦ vežimėlis, už papildomą mokestį
 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 
iki 12 metų), Junior klubas (nuo 
13 iki 16 metų)

 ♦ baseinai vaikams: 2
 ♦ auklė, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ vonia (Hotel)
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį (Hotel 
korpuse 24 valandas, už 
papildomą mokestį)

 ♦ dušas (Club)
 ♦ mini baras (Club Room – 
vanduo, Hotel Room – gaivieji 
gėrimai, pildoma kasdien)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys: keraminės plytelės 
(Club), parketas (Hotel)

 ♦ oro kondicionierius: individualus 
(Club), centrinis (Hotel)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas (išskyrus 4 numerius)

Horus paradise luxury 
Resort & Club Viskas 

įskaičiuotaHV-1/
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Alva Donna beach Resort Comfort

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ mini baras (vandeniu, 
gaiviaisiais gėrimais ir alumi 
papildoma kasdien)

 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas
 ♦ vonia
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ seifas
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ oro kondicionierius: centrinis

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (dietinis, vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ barai: 7
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ a la carte restoranai: 3 (italų, turkų, 
žuvies)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salės: 4 (nuo 70 iki 450 
asm.)

 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ kino salė
 ♦ kirpykla
 ♦ baseinai: 2 
 ♦ SPA centras
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ belaidis internetas registratūroje ir 
baruose

 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas
 ♦ pirtis
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį (su 
licencija)

 ♦ krepšinis 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (2 
takeliai)

 ♦ mini futbolas 
 ♦ gyva muzika (3 kartus per savaitę)
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis 
 ♦ Thallasso centras, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas (su sintetine danga)
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ teniso inventorius
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso korto apšvietimas 

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos oro uosto, 
10 km iki Sidės miesto centro, 4 km iki Čolaklio 
gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais. Viešbutį 
sudaro šeši 4-ių aukštų korpusai, kuriuose yra: 
142 standartiniai Land View tipo numeriai (maks. 
3 asm., 29 kv. m), iš jų 3 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia, 95 standartiniai Sea View 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 29 kv. m), 32 
šeimyniniai Land View tipo numeriai (maks. 4 asm., 
34 kv. m), 29 šeimyniniai Sea View tipo numeriai 
(maks. 4 asm., 34 kv. m), 8 Junior Suite  tipo 
numeriai, 2 Royal Suite tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas, baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.alvadonnabeach.com

Vaikams:
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ baseinai: 2 (atviri)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)

Ultra
viskas 
įskaičiuota

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ konferencijų salės: 3 (nuo 80 iki 600 asm.)
 ♦ belaidis internetas registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ barai: 5
 ♦ a la carte restoranai: 3 (itališkas, turkiškas, 
meksikietiškas, būtina išankstinė 
registracija, savaitinės viešnagės metu 
galima nemokamai apsilankyti 1 kartą)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ parduotuvės

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis
 ♦ diskoteka
 ♦ petankė 
 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį (su 
licencija)

VIEŠBUČIO VIETA: 65 km iki Antalijos 
oro uosto, 7 km iki Sidės miesto, apie 
750 m iki nuosavo paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro du 5-ių aukštų pastatai, 
kuriuose yra: 367 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 25-27 kv. m), 47 dviejų 
kambarių šeimyniniai numeriai 
(maks. 4 asm., 45 kv. m). Yra numerių 
pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
baras. Iki paplūdimio nemokamai veža 
autobusas (dieną). Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.lakeriversidehotel.com

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ grindys: laminatas
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
papildoma kasdien)

 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ balkonas
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius: individualus

Ultra
viskas 
įskaičiuotalake River Side Hotel & SpA

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ švediškas stalas
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
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Club bella Sun

Vaikams:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų))
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalneliai: 2

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas (dviaukščiame korpuse – 
prancūziškas balkonas)

 ♦ dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą

 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ oro kondicionierius: individualus

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė (nuo 100 iki 250 
asm.)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ barai: 4
 ♦ baseinai: 3
 ♦ SPA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso kortas (su kieta danga)
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį (su 
licencija)

 ♦ diskoteka 
 ♦ krepšinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 60 km iki Antalijos oro 
uosto, 3 km iki Sidės miesto, 200 m iki 
paplūdimio (kitoje gatvės pusėje). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 2-jų aukštų 
pastatas ir trys 4-ių bei 5-ių aukštų korpusai. 
Viešbutyje yra 326 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 25 kv. m) ir 44 šeimyniniai 
numeriai (maks. 4+1 asm., 28 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai; 
čiužiniai už papildomą mokestį. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.bellasunside.com

Viskas 
įskaičiuota

Seher Sun beach Hotel

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (atvykimo dieną: 
vanduo)

 ♦ grindys: laminatas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas, už papildomą mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ SPA centras („Seher Resort & SPA“)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ vandens kalneliai: 2 („Seher Resort 
& SPA“)

 ♦ a la carte restoranai: 2 (turkiškas, 
žuvies, būtina išankstinė 
registracija. Savaitinės viešnagės 
metu apsilankymas 1 kartą – 
nemokamai)

 ♦ baseinas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ barai: 5
 ♦ restoranas 
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ biliardas
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ petankė 
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (2 
takeliai, „Seher Resort & SPA“)

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį („Seher Resort & SPA“)

 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ smiginis 

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Antalijos oro uosto, 
6 km iki Sidės miesto centro, 70 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais. Viešbučio 
pastatuose yra: 151 standartinis numeris 
(maks. 3 asm., 21 kv. m), 33 šeimyniniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 21 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai (rankšluosčių keitimas už 
papildomą mokestį). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.seherhotels.com

Viskas
įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ vaikų klubas (mini klubas nuo 
6 iki 12 metų)
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Alanija
NESIbAIgIANČIoS MAuDyNėS

Kurortai

Tikras rojus tiems, kurie nori malonaus, tačiau 
įvairiapusiško poilsio! Alanija, jaukiai įsikūrusi tarp 
bananų ir citrinmedžių sodų, vilioja dideliu nebrangių 
viešbučių pasirinkimu. O kur dar subtropinis klimatas, 

puikūs „Mėlynąja vėliava“ apdovanoti paplūdimiai, 
didingos Seldžiukų epochos kalnų pilys, siauros 
senamiesčio gatvelės ir pats ilgiausias maudynių 
sezonas, trunkantis nuo balandžio iki lapkričio...
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nors Alanijos mieste apstu viešbučių, kurortinė zona 
jau seniai peržengė miesto ribas. Obagiol – pats 
pigiausias Alanijos regiono kurortas, Machmutlaras – 
pasipuošęs apelsinmedžių giraitėmis, Avsalaras ir 
Okudžalaras kviečia į 5 žvaigždučių viešbučius, tačiau 
tarp šių gyvenviečių yra ir daug ekonominės klasės 
viešbučių, Konaklis ir Inčekum žavi puikiais smėlio 
paplūdimiais.

• Damlatašo grota, menanti piratišką Alanijos praeitį ir 
pasiekiama tik vandeniu. Pasakojama, kad grotoje esantis oras 
teigiamai veikia astmos kamuojamus žmones.

Garsiausios lankytinos vietos
• Kizil Kule bokštas, dar vadinamas Raudonuoju bokštu. 35 
metrų šešiakampis statinys kadaise saugojęs strateginę laivų 
statyklą, ilgainiui tapo Alanijos simboliu. Pastatytas 1226 m. 
bokštas yra vienas geriausiai matomų seldžiukų laikų paminklų 
Alanijoje.  

• Alanijos tvirtovė, stovinti ant Alanijos kalno ir apjuosta 
siena. Pilies teritorijos viduje yra 140 bokštų ir 400 vandens 
cisternų, taip pat teritorijoje yra išlikę nemažai senovinių 
pastatų – pirtys ir bizantiškos bažnyčios, senuosiuose namuose 
vis dar gyvena žmonės.

• XIII amžiaus laivų statykla, skirta didelių karo laivų 
statyboms. 

 „Piratiškoji“ Alanija 
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (dietinis, vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ belaidis internetas registratūroje ir baruose
 ♦ a la carte restoranai: 7 (italų, kinų, 
meksikiečių, turkų, žuvies, suši, japonų – 
būtina išankstinė registracija)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ barai: 14
 ♦ baseinai: 2
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė (iki 400 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso inventorius, už užstatą
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ gyva muzika (6 dienos per savaitę)
 ♦ diskoteka
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortai: 2 (sintetinė danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso pamokos 
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (2 
takeliai)

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Antalijos oro 
uosto, 30 km iki Alanijos miesto, 10 km iki 
Avsalaro gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. 
Viešbutį sudaro 6-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra: 408 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 27 kv. m), 78 Economy 
tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 25 kv. m). 
Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai; 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
Paplūdimyje yra pirsas, baras. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ
www.delphinhotel.com

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ baseinai: 2 (atviri)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vežimėlis, už užstatą
 ♦ baseinas (uždaras)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vandens kalneliai: 2

Numeriuose:
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ grindys: parketas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(00:00–06:00)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais, 
alumi, riešutais, šokoladu 
papildoma kasdien)

 ♦ vonia

Delphin Deluxe Resort 
Ultra
viskas 
įskaičiuota

110



Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

Al
an

ija

Delphin botanik World of paradise

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ balkonas
 ♦ mini baras (vandeniu, gaiviaisiais 
gėrimais, alumi, šokoladu ir 
riešutais papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ oro kondicionierius: centrinis

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ kino salė
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ vandens kalneliai: 8
 ♦ barai: 9
 ♦ konferencijų salė (iki 350 asm.)
 ♦ a la carte restoranai: 6 (italų, kinų, japonų, 
osmanų, žuvies, suši – būtina išankstinė 
rezervacija. Visos viešnagės metu galima 
nemokamai aplankyti kiekvieną restoraną 
po vieną kartą)

 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ restoranai (dietinis, vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ baseinai: 3 
 ♦ SPA centras
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (sintetinė danga)
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ petankė 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ diskoteka 
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ smiginis 
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį (su 
licencija)

 ♦ gyva muzika (6 dienos per savaitę)
 ♦ pirtis 

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Antalijos 
oro uosto, 32 km iki Alanijos miesto 
centro, 8 km iki Avsalaro gyvenvietės, 
ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 
Viešbučio pastatuose yra: 563 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 
27 kv. m), 26 šeimyniniai numeriai 
(maks. 5 asm., 54 kv. m), 28 Connection 
tipo numeriai (maks. 4 asm., 54 kv. m). 
Yra numerių pritaikytų žmonėms su 
negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / 
žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai; paplūdimio rankšluosčiai 
už užstatą. Yra pirsas ir baras. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.delphinhotel.com

Vaikams:
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 iki 12 
metų), Junior klubas (nuo 12 iki 16 metų)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ baseinai: 3 (atviri)
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ vežimėlis, už užstatą
 ♦ meniu
 ♦ atrakcionų parkas 

Viskas 
įskaičiuota
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 120 iki 500 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis ir vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ barai: 8
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 4 (osmanų, italų, kinų, 
žuvies – būtina išankstinė rezervacija)

 ♦ belaidis internetas registratūroje ir baruose
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ skvošas 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (2 
takeliai)

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis: 2
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ saunos: 2
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ mini golfas

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Antalijos oro 
uosto, 35 km iki Alanijos miesto, 1 km iki 
Okurdžalaro gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro 5-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra: 335 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 24-30 kv. m), 34 Junior Suite 
tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 35 kv. m), 7 
Executive Suite tipo numeriai (maks. 4+2 asm., 
80 kv. m), 49 šeimyniniai Suite tipo numeriai 
(maks. 3+2 asm., 40 kv. m), yra numerių 
pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. Paplūdimyje yra 
baras ir pirsas.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ
www.mukarnashotel.com

Vaikams:
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ vežimėlis, už užstatą

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga / 
parketas

 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionieriu: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais 
papildoma kasdien)

 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia

Mukarnas SpA Resort
Ultra
viskas 
įskaičiuota
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ Thallasso centras, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (2 
takeliai)

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 3 (2 su tartano, 1 su 
sintetine danga)

 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

long beach Resort & SpA

Numeriuose:
 ♦ grindys: medinės (kiliminė danga / 
laminatas)

 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (geriamasis ir 
mineralinis vanduo – kasdien, 
gaivieji gėrimai – atvykimo dieną)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 3 (vienas su jūros 
vandeniu)

 ♦ vandens kalneliai: 8
 ♦ konferencijų salės: 4 (nuo 45 iki 
800 asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis meniu)
 ♦ barai: 12
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 5 (italų, kinų, 
osmanų, žuvies, meksikiečių)

 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo kabinetas

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Antalijos oro 
uosto, 20 km iki Alanijos miesto centro, 5 km 
iki Avsalaro gyvenvietės, 50 m iki jūros (kitoje 
kelio pusėje, yra požeminė perėja). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 7-ių aukštų 
pastatas ir dvylika 2-jų aukštų vilų, kuriuose 
yra: 554 standartiniai numeriai (maks. 2+2 
asm., 28-30 kv. m), 90 šeimyninių Duplex 
tipo numerių (maks. 4 asm., 45 kv. m), 48 
Villa Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 
40 kv. m), 24 dviejų kambarių Chalet tipo 
šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 
43 kv. m), 8 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. Paplūdimyje 
yra pirsas, baras.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.longbeach.com.tr 

Vaikams:
 ♦ atrakcionų parkas 
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ vaikų klubas (mini klubas nuo 4 iki 12 
metų)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens pramogų parkas („Piratų laivas“)
 ♦ baseinai: 2

Ultra
viskas 
įskaičiuota
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ konferencijų salė (iki 200 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas 
 ♦ barai: 3
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranas (tarptautinis – būtina 
išankstinė registracija. Viešnagės metu 
nemokamai galima apsilankyti 1 kartą; 
vaikai iki 12 metų neįleidžiami)

 ♦ belaidis internetas registratūroje ir baruose
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (kvarcinė danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Antalijos oro 
uosto, 13 km iki Alanijos miesto centro, 
200 m iki Konaklio gyvenvietės, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 
metais. Dviejuose 6-ių aukštų viešbučio 
pastatuose yra: 276 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 22 kv. m), 36 šeimyniniai 
numeriai (maks. 4 asm., 37 kv. m), 3 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. Yra baras (su 
užkandžiais).  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ
www.clubinsula.com

Vaikams:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų))
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vaikų kampelis restorane

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vandeniu, 
gaiviaisiais gėrimais papildoma 
kasdien)

 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas (tik 6 aukšto numeriuose)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą 

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia

Club Insula
Ultra
viskas 
įskaičiuotaHV-1
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortas (tartano danga)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis

Insula Resort&SpA

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ seifas numeryje 
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ mini baras (vandeniu pildoma 
kasdien)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ baseinai: 2
 ♦ a la carte restoranas (tarptautinis, būtina 
išankstinė rezervacija, visos viešnagės metu 
galima 1 kartą aplankyti nemokamai)

 ♦ parduotuvės
 ♦ barai: 3
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 300 iki 100 asm.)
 ♦ belaidis internetas registratūroje ir baruose
 ♦ drabužių valymo paslaugos

VIEŠBUČIO VIETA: 120 km iki Antalijos 
oro uosto, 12 km iki Alanijos miesto 
centro, 300 m iki Konaklio gyvenvietės, 
ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2004 metais. 
6-ių aukštų viešbučio pastate yra: 144 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
20 kv. m), 150 vieno kambario 
šeimyninių numerių (maks. 4 asm., 
25 kv. m), 2 numeriai, pritaikyti 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / 
žvyro, yra baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.insularesort.com

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (mini klubas nuo 4 iki 12 
metų)

 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas 
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

Saphir Resort & SpA

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (atvykimo dieną – 
vanduo)

 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 80 iki 350 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis meniu)
 ♦ barai: 6
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 2 (italų, osmanų, 
imamas mokestis už rezervaciją)

 ♦ belaidis internetas registratūroje 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Antalijos 
oro uosto, 36 km iki Alanijos miesto 
centro, 27 km iki Sidė miesto, 500 m 
iki Okurdžalaro gyvenvietės, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais. 
7-ių aukštų viešbučio pastate yra: 
307 standartiniai numeriai (maks. 
3+1 asm., 27 kv. m), 17 šeimyninių 
Connection tipo numerių (maks. 4 
asm., 39 kv. m), Suite ir Honeymoon 
Suite tipo numerių, 2 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio 
/ žvyro, yra baras. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.saphirhotels.com.tr 

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (mini klubas (nuo 4 iki 10 
metų))

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas vaikams
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ vežimėlis, už papildomą mokestį
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ tinklinis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (dirbtinė danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna
 ♦ aerobika
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

utopia World Hotel

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga / 
parketas (pagrindiniame pastate), 
keraminės plytelės (Villas)

 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vandeniu, gaiviaisiais 
gėrimais papildoma kasdien)

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia
 ♦ šlepetės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 7
 ♦ vandens kalneliai: 8
 ♦ konferencijų salės: 3 (nuo 88 iki 750 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis ir vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ barai: 6
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 3 (osmanų, italų ir 
žuvies – imamas mokestis už rezervaciją)

 ♦ belaidis internetas (visoje viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

VIEŠBUČIO VIETA: 155 km iki Antalijos 
oro uosto, 20 km iki Alanijos miesto, 5 km 
iki Machmutlaro gyvenvietės, 150 m iki 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro  pagrindinis 7-ių aukštų 
pastatas ir dvidešimt šeši 3-jų bei 4-ių 
aukštų vasarnamiai. 189 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 33 kv. m), 4 vieno 
kambario Terrace tipo numeriai (maks. 6 
asm., 64 kv. m), 21 Junior Suite tipo numeris 
(maks. 5 asm., 71 kv. m), 15 Corner Suite tipo 
numerių (maks. 5 asm., 64 kv. m), 2 King & 
Queen Suite tipo numeriai (maks. 8 asm., 
128 kv. m), 312 vieno kambario Villa tipo 
numerių (maks. 2+2 asm., 33 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. Yra baras. Iki 
paplūdimio kas 15 minučių nemokamai veža 
autobusas. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.utopiaworld.com.tr

Vaikams:
 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai vaikams: 3
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ vežimėlis, už papildomą mokestį
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2 
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ konferencijų salės: 4 (nuo 35 iki 500 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis meniu)
 ♦ barai: 6
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 3 (italų, osmanų, 
žuvies – būtina išankstinė registracija. 
Savaitinės viešnagės metu nemokamai 
galima apsilankyti viename iš restoranų 
vieną kartą)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (betoninė danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 125 km iki Antalijos oro 
uosto, 7 km iki Alanijos miesto, 5 km iki 
Konaklio gyvenvietės, 100 m iki paplūdimio 
(kitoje kelio pusėje, yra požeminė perėja). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metas, 
paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. 
Viešbutį sudaro du 6-ių aukštų pastatai, 
kuriuose yra: 337 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 22 kv. m), 34 dviejų 
kambarių šeimyniniai numeriai (maks. 3+2 
asm., 42 kv. m), 1 dviejų kambarių Green 
Suite tipo numeris (maks. 4+1 asm., 
65 kv. m), 1 trijų kambarių King Suite tipo 
numeris (2 uždari miegamieji, maks. 5 
asm., 105 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
paplūdimio rankšluosčiai už papildomą 
mokestį. Paplūdimyje yra pirsas ir baras.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ
www.doganayotel.com

Vaikams:
 ♦ atrakcionų parkas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai: 2 (atviri)
 ♦ vaikų kampelis restorane

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vandeniu, 
gaiviaisiais gėrimais papildoma 
kasdien)

 ♦ seifas, už užstatą
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas

beach Club Doganay
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

Aventura park 

Numeriuose:
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vandeniu papildoma 
kasdien)

 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2 (atviri)
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ konferencijų salės: 2 (iki 150 ir 200 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas 
 ♦ barai: 6
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranas (osmanų – būtina 
išankstinė registracija. Viešnagės 
viešbutyje metu restorane nemokamai 
galima apsilankyti vieną kartą)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas 

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Antalijos oro 
uosto, 33 km iki Alanijos miesto, 10 km 
iki Avsalaro gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1994 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra: 228 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 18-25 kv. m), 12 
dviejų kambarių Junior Suite tipo numerių 
(maks. 5 asm., 35 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: smėlio / žvyro. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. Yra baras. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.aventuraparkhotel.com 

Vaikams:
 ♦ baseinai: 2 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 200 iki 650 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis meniu)
 ♦ barai: 6
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 3 (turkų ir žuvies – 
būtina išankstinė registracija. Viešnagės 
metu galima nemokamai apsilankyti 
kiekviename restorane po 1 kartą; 
barbeque – būtina išankstinė registracija)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (2 
takeliai)

 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas, už užstatą
 ♦ teniso kortai: 2 (tartano danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Antalijos oro 
uosto, 12 km iki Alanijos miesto, 1 km iki 
Konaklio gyvenvietės, 50 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 5-ių ir du 7-ių aukštų 
pastatai, kuriuose yra 750 standartinių 
numerių (maks. 2+2 asm., 26 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai; 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
Yra pirsas ir baras.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ
www.hedefresort.com 
Ekonominė klasė Vaikams:

 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas (vakarienė)

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga / 
laminatas

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vandeniu papildoma 
kasdien)

 ♦ seifas, už užstatą
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia

Hedef Resort Hotel & SpA
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 

Kirman Hotels Club Sidera

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai – 
atvykimo dieną, vanduo – kasdien)

 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (uždaras)
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ konferencijų salė (iki 180 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis, vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ barai: 6
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 2 (Viduržemio 
jūros regiono, „Kebab House“ – būtina 
išankstinė registracija. Savaitinės 
viešnagės metu galima nemokamai 
apsilankyti viename iš restoranų vieną 
kartą)

 ♦ belaidis internetas registratūroje 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Antalijos oro 
uosto, 24 km iki Sidės miesto centro, 5 km 
iki Avsalaro gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 
5-ių aukštų viešbučio pastate yra: 380 
standartinių numerių (maks. 3+1 asm., 
30 kv. m), 2 numeriai, pritaikyti žmonėms 
su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. Yra pirsas ir 
baras.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.kirmanhotels.com/sidera

Vaikams:
 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 iki 12 
metų), Junior klubas (nuo 12 iki 18 metų)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė, už papildomą mokestį 
 ♦ švediškas stalas
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ konferencijų salės: 5 (nuo 250 iki 50 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis ir vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ barai: 5
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranas (žuvies ir turkų – 
būtina išankstinė registracija. Savaitinės 
viešnagės metu restorane apsilankyti 
nemokamai galima vieną kartą)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ gyva muzika (kartą per savaitę)
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Antalijos oro 
uosto, 23 km iki Alanijos miesto centro, apie 
200 m iki Avsalaro gyvenvietės, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 7-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra: 246 standartiniai 
numeriai (maks. 3+1 asm., 45 kv. m), 
14 šeimyninių Suite tipo numerių (maks. 
2+2 asm., 58 kv. m), 7 šeimyniniai numeriai 
(maks. 4+1 asm., 60 kv. m). Yra numerių 
pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ
www.ozkaymakotels.com 

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ auklė, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia

ozkaymak Select Resort
Ultra
viskas 
įskaičiuota
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (betoninė danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika (vieną kartą per 
savaitę)

 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ šaudymas iš lanko 

ozkaymak Incekum

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 100 iki 80 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis ir vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ barai: 3
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 2 (žuvies ir turkų – 
būtina išankstinė registracija prieš dieną. 
Savaitinės viešnagės metu restorane 
vieną kartą apsilankyti galima)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ gydytojo kabinetas

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Antalijos 
oro uosto, 23 km iki Alanijos miesto, 
200 m iki Avsalaro gyvenvietės, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 1991 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 
metais. Viešbutį sudaro du 7-ių aukštų 
pastatai, kuriuose yra 330 standartinių 
numerių (maks. 3 asm., 26 kv. m), 20 
Junior Suite tipo numerių (maks. 4 asm., 
37-47 kv. m), 3 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / 
žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
Paplūdimyje yra baras.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.ozkaymakotels.com 

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ švediškas stalas 

Ultra
viskas 
įskaičiuota
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2 
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ konferencijų salės: 4 (nuo 40 iki 500 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas 
 ♦ barai: 5
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 2 (osmanų ir žuvies, 
būtina išankstinė rezervacija; viešnagės 
metu galima nemokamai apsilankyti 
viename iš restoranų vieną kartą)

 ♦ belaidis internetas registratūroje 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kino salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (2 
takeliai)

 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 2 (kieta danga)
 ♦ smiginis nemokamai
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Antalijos 
oro uosto, 12 km iki Alanijos miesto, 1 km 
iki Konaklio gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. 
Viešbutį sudaro 7-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra: 463 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 28 kv. m), 22 šeimyniniai 
numeriai (maks. 4 asm., 36-40 kv. m), 5 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai; paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą (keitimas už 
papildomą mokestį). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. Paplūdimyje yra baras.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.arancia.mcgrouphotels.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ auklė, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vanduo – 
papildomas kasdien, gaivieji 
gėrimai – atvykimo dieną)

 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia
 ♦ balkonas / terasa

MC Arancia Resort Hotel
Ultra
viskas 
įskaičiuota
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

Diamond Hill Resort Hotel

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vanduo – papildomas 
kasdien, gaivieji gėrimai – 
atvykimo dieną, nemokamai)

 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas 
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis meniu)
 ♦ barai: 4
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 2 (tarptautinis 
– būtina išankstinė rezervacija. Visos 
viešnagės metu restorane vieną kartą 
galima apsilankyti nemokamai)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

VIEŠBUČIO VIETA: 125 km iki Antalijos 
oro uosto, 4 km iki Alanijos miesto 
centro, apie 95 m iki paplūdimio (yra 
požeminė perėja).
VIEŠBUTIS: atidarytas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 13-os aukštų 
pastatas, kuriame yra 254 standartiniai 
numeriai (maks. 3+1asm., 32 kv. m). Yra 
numerių pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / 
žvyro. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. Yra baras.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.diamondhillresort.com.tr

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (mini klubas (nuo 4 iki 12 
metų))

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vežimėlis

Ultra
viskas 
įskaičiuota
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Antik Hotel & garden 

Ananas Hotel

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vandeniu papildoma 
kasdien)

 ♦ seifas („Garden“ – registratūroje, 
už papildomą mokestį; „Hotel“ – 
numeryje, nemokamai)

 ♦ terasa (apatinis „Garden“ numerių 
aukštas)

 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ chalatas („Hotel“)
 ♦ dušas („Garden“)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia („Hotel“)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 3 
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ konferencijų salė (50 asm.)
 ♦ restoranas 
 ♦ barai: 4
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ paplūdimio tinklinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Antalijos oro uosto, 
20 km iki Alanijos miesto centro, 500 m iki Avsalaro 
gyvenvietės, 50 m iki paplūdimio (kitoje kelio pusėje, 
yra požeminė perėja). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2005 metais. Viešbučio 7-ių aukštų 
„Hotel“ pastate yra: 78 standartiniai numeriai (maks. 
3 asm., 24 kv. m), 9 Connection tipo numeriai (maks. 
5 asm., 48 kv. m). Septyniuose 3-jų aukštų „Garden“ 
pastatuose yra: 80 standartinių numerių (maks. 2+1 
asm., 21 kv. m), 13 šeimyninių numerių (maks. 3+1 
asm., 30 kv. m).  
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai; čiužiniai už 
papildomą mokestį. Paplūdimyje yra baras. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hotelantik.com
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ vaikų klubas (mini klubas (nuo 4 iki 
12 metų))

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vaikų kampelis restorane

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (atvykimo dieną – 
vanduo)

 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ konferencijų salė (iki 350 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas 
 ♦ barai: 3
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kino salė

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ nardymo pamokos, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 120 km iki Antalijos oro uosto, 
2 km iki Alanijos miesto centro, 50 m iki paplūdimio 
(kitoje kelio pusėje, yra požeminė perėja). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2003 metais. 5-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 182 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 18–24 kv. m), 5 šeimyniniai 
numeriai (maks. 3+1 asm., 35 kv. m), 2 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. Paplūdimyje yra baras. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.ananasotel.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė, už papildomą mokestį

Viskas
įskaičiuota

Viskas
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vandens kalneliai: 4 (vienas su 
nusileidimu į jūrą)

 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 100 iki 
400 asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranai (dietinis ir vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ barai: 6
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 2 (osmanų ir 
italų, pastarajam būtina išankstinė 
rezervacija)

 ♦ belaidis internetas registratūroje 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo kabinetas

Club Hotel Kosdere

Saphir Hotel 

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga 
(keraminės plytelės (Hotel), 
keraminės plytelės / parketas 
(Villa))

 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(Hotel), individualus (Villa)

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (atvykimo dieną – 
vanduo)

 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas
 ♦ krepšinis 
 ♦ futbolo aikštė (20 x 50)
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (tartano danga)
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gyva muzika (kartą per savaitę)
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Antalijos oro uosto, 12 km iki 
Alanijos miesto centro, 500 m iki Konaklio gyvenvietės, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro du pagrindiniai 7-ių 
aukštų pastatai ir penkios 3-jų aukštų vilos. Pagrindiniame 
pastate yra 422 standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 
22 kv. m). Vilų zonoje yra: 64 standartiniai Villa tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 25 kv. m), 71 dviejų kambarių Villa tipo 
šeimyninis numeris (maks. 5 asm., 33 kv. m), 53 Deluxe tipo 
numeriai (maks. 3+1 asm., 28 kv. m), 1 Villa King Suite tipo 
numeris (maks. 3+1 asm., 64 kv. m), 4 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai; paplūdimio rankšluosčiai už užstatą 
(2 kartus per savaitę – keitimas nemokamas). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. Yra pirsas.  
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.saphirhotels.com.tr 

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 10 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseina: 2
 ♦ vaikų diskoteka

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (vandeniu papildoma 
kasdien)

 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ konferencijų salė (iki 150 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranai: 2
 ♦ barai: 5
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį (kieta danga)

 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Antalijos oro uosto, 
22 km iki Alanijos miesto centro, 2 km iki Avsalaro 
gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2005 metais. Viešbutį sudaro 
6-ių, 3-jų ir 4-ių aukštų pastatų kompleksas. 
„Club Hotel Kosdere“ komplekse yra: 301 
standartinis numeris (maks. 3 asm., 21 kv. m), 
87 Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 33 kv. m). 
„Kosdere Garden“ komplekse yra 115 standartinių 
numerių (maks. 2+1 asm., 21 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai; paplūdimio 
rankšluosčiai už papildomą mokestį. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.  
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.kosdere.com 

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai vaikams: 2
 ♦ vandens kalnelis

Viskas
įskaičiuota

Viskas
įskaičiuota
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Hedef Rose garden Hotel

Xeno Hotels Alpina

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kas antrą 
dieną

 ♦ balkonas
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (uždaras)
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 60 iki 80 
asm.)

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas 
 ♦ barai: 3
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Antalijos 
oro uosto,12 km iki Alanijos, Konaklio 
miestelyje, 350 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: viešbutyje yra 238 numeriai. 
Yra numerių, pritaikytų žmonėms su 
negalia. Atidarytas 2007 metais. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
Paplūdimyje yra baras.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hedefrosegarden.com
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės (pagrindinis 
pastatas – kiliminė danga)

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 5
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 130 km iki Antalijos oro uosto, 
10 km iki Alanijos miesto, 1 km iki Machmutlaro 
gyvenvietės, kitoje kelio pusėje (požeminė perėja) iki 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro penki 
5-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 42 standartiniai 
numeriai (maks 3 asm., 25 kv. m), 160 šeimyninių 
numerių (maks. 4 asm., 50 kv. m), 30 Economy tipo 
numerių (maks. 3 asm., 25 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. Paplūdimyje yra baras. 
PRIE BASEINO: Skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.xenohotels.com

Viskas
įskaičiuota

Viskas
įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai 
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vežimėlis, už papildomą 
mokestį
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį (už 150 m nuo 
viešbučio paplūdimio)
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Club Hotel Caretta beach

Deha Hotel 

Numeriuose:
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (atvykimo dieną – 
vanduo)

 ♦ seifas registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ restoranas 
 ♦ barai: 2
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas

VIEŠBUČIO VIETA: 135 km iki Antalijos oro uosto, 
10 km iki Alanijos miesto centro, Machmutlaro 
gyvenvietėje, iki paplūdimio 50 m (kitoje kelio 
pusėje, yra požeminė perėja). 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 80 
standartinių numerių (maks. 3 asm., 16–18 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.dehaotel.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ žaidimų aikštelė

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ seifas numeryje, už papildomą 
mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2 
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas 
 ♦ barai: 2
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ internetas, už papildomą mokestį 
 ♦ gydytojo iškvietimas

VIEŠBUČIO VIETA: 112 km iki Antalijos oro 
uosto, 12 km iki Alanijos miesto centro, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 1993 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 186 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 16 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. Paplūdimyje yra baras.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.carettabeachhotel.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė

Viskas
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota+
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KurortaiRegionas

Puiki vieta šviežiausių jūros produktų ir niekada nesibaigiančių maudynių mėgėjams: Egėjo jūra skalaujanti Turkijos 
krantus yra beveik nepaliesta civilizacijos, todėl čia išsidėsčiusių kurortų paplūdimiai yra švariausi ir „gyviausi”. 

Egėjo jūros regionas tęsiasi nuo Egėjo jūros krantų iki vidinės vakarinės Anatolijos dalies. 

EKologIšKų MAuDyNIų MėgėjAMS

Marmario
regionas
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Įdomu
• Apie 1970 metus tarp graikijos ir Turkijos kilo dideli 
nesutarimai dėl naftos ir mineralinių telkinių, esančių 
Egėjo jūroje. 

M
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Iš ko pasirinkti? 
Marmario regiono kurortai daugeliui lietuvių dar neatrasti, todėl 
apsilankymas juose bus tikru atradimu ir atgaiva. Fetija, Marmaris, 
Bodrumas, Didimas, Kušadasis – visi garsėja istoriniu palikimu, 
jaukiais senamiesčiais, švelniu klimatu ir skaidraus vandens 
paplūdimiais. Skiriasi tik atstumai – nuo kurortų iki labiausiai 
mėgiamų ir populiariausių Turkijos lankytinų objektų. Tad pirmyn į 
apsisprendimų kelią. 

Jeigu tik pasitaikys galimybė, aplankykite nedidukę Bozcaada salą, 
šiaurinėje Egėjo jūros dalyje. Šią salą yra minėjęs net Homeras savo 
„Iliadoje“. Anot legendų čia buvo pagamintas medinis Trojos arklys. 
Saloje gausu vynuogynų ir veši augmenija, tad itin gražūs vaizdai čia 
užfiksuojami rudens sezonu.

Svarbu:
 Kadangi kurortai šiame regione orientuoti į turistus iš vakarų, rusų kalba 

personalas čia nekalba – daugiausia anglų ir vokiečių kalbomis.

Turkiška sala Egėjo jūroje

 Lietuvių neatrasti 
kurortai 
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Fetija
ApSupTA 12 SAlElIų 

Kurortai

Šiandieninė Fetija ir jos apylinkės – viena puikiausių ir labiausiai turistų mėgstamų Turkijos vietų. Įsikūręs 
pušynų apsuptoje įlankoje, kurortas patraukia ne tik archeologinėmis įžymybėmis, bet ir įkvepiančiu peizažu – 

nuo kalvos atsiveriančia įlanka, saugiai apsupta dvylikos nedidelių salelių, iki kurių Jus nugabens prie 
kranto esantys kateriai. Šis kurortas skirtas tiems, kas nori pabėgti nuo triukšmingų vietų, 

ieškodami ramybės, gražios gamtos ir švarios jūros. 
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Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Į savo ekskursijas po Fetijos regioną 
įtraukite tokius miestus kaip 
Džadianda, Juziumliu ir Tlosas. 

Pažinkite Fetiją išsiruošę nepamirštamiems pasivaikščiojimams 
po jos garsenybes. Nuvykite iki didžiausio ir giliausio Turkijoje 
Saklikento tarpeklio ar „Drugelių slėnio“, kurį vasaromis užplūsta 
įspūdingi raudonai, juodai ir baltai margi drugiai-„lokiukai“. 
Norinčiųjų ramybės visuomet laukia nuostabus turtingos 

Ekstremalių pojūčių mėgėjams

Fetija – parasparnių mėgėjų susibūrimo vieta. 
Sklandydami galėsite išvysti regiono pakrantę ir netgi 
legendinį Rodą. Bet gal Jus labiau sudomintų raftingas 
kalnų upėmis, pasivažinėjimas visureigiu kalnų 
keliais, pasiplaukiojimas jūroje jachta ar povandeninis 
nardymas? Pastarojo gerbėjams rekomenduojame 
aplankyti Oludenizo gyvenvietę, kurios teritorijoje 
tyvuliuoja krištolo tyrumo jūra. Fetija visu gražumu 
atsivers iš jūros plaukiant krateriu ir lankant jos 
artimiausias salas. Pasinerkite į nuotykių paiešką, 
atrasdami naujas ir nepakartojamas vietas. 

Pasivaikščiojimai
augmenijos ir balto smėlio užutėkis Negyvoji, arba kitaip, Ramioji 
jūra. Ir nors Fetija buvo apgriauta dviejų žemės drebėjimų čia iki 
šiol išliko Romos amfiteatras, viduramžių pilies griuvėsiai, apie 20 
uolose iškaltų, miestą apsupusių kapaviečių...
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranai: 3 (turkiškas, žuvies, 
suši, būtina išankstinė registracija, už 
papildomą mokestį)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ baseinai: 3 (atviri)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ vandens kalneliai: 3 (nusileidimas į jūrą)
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė (iki 300 asm.)
 ♦ interneto kavinė
 ♦ restoranai: 3
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ barai: 10
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ vegetariškas meniu

Club & Hotel letoonia 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas 
 ♦ buriavimo pamokos (grupiniai)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso pamokos (grupinės, individualios, už 
papildomą mokestį)

 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius (kamuoliai, už papildomą 
mokestį)

 ♦ diskoteka 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ mini golfas 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą mokestį
 ♦ tinklinis
 ♦ buriavimas (su licencija)

VIEŠBUČIO VIETA: 57 km iki Dalamano oro 
uosto, 4 km iki Fetijos miesto centro, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbučio 
pagrindiniame pastate yra: 111 standartinių 
numerių (maks. 3+1 asm., 18-28 kv. m). Club 
pastatų zonoje yra: 509 standartinio tipo 
vasarnamiai (maks. 3+1 asm., 20 kv. m), 1 Junior 
Suite vasarnamis (maks. 3+1 asm., 24-28 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas (3 paplūdimiai), smėlio, 
yra prieplauka jachtoms (talpina 30 jachtų) už 
papildomą mokestį. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.letooniaresorts.com

Vaikams:
 ♦ baseinai vaikams: 2
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 7 metų)
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ vežimėlis: už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas (pietūs ir vakarienė)
 ♦ žaidimų kambarys

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas: 3 
kartus per savaitę

 ♦ virdulys (arbatos ir 
kavos rinkinys)

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ mini baras (atvykimo 
dieną – gaivieji gėrimai)

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ grindys: kiliminė danga / 
keraminės plytelės (Club)

 ♦ prancūziškas balkonas 
(Club)

 ♦ balkonas (Hotel)
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius: 
centrinis / individualus

Ultra
viskas 
įskaičiuotaHV-1/
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Club lykia World 
Residence & Village

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius: 
centrinis

 ♦ aptarnavimas 
numeriuose, už 
papildomą mokestį 

 ♦ mini baras, už 
papildomą mokestį

 ♦ dušas (Village)
 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ televizorius (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ vonia (Residence)
 ♦ seifas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranai: 3
 ♦ barai: 14
 ♦ baseinai: 7 (atviri)
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras
 ♦ konferencijų salės: 13 (nuo 35 iki 1100 asm.)
 ♦ belaidis internetas (vestibiulyje, baras 
„Kollezium“, kavinė „Litra“)

 ♦ vandens kalneliai: 2 (Residence)
 ♦ a la carte restoranai: 7 (itališkas, japoniškas 
– teppanyaki, japoniškas – suši, azijietiškas, 
turkiškas, žuvies, „Steak House“, būtina 
išankstinė rezervacija, už papildomą mokestį)

 ♦ vandens pramogų parkas (19 vandens kalnelių)
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ Wellness centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ uždari baseinai: 2

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė (Village; Residence, kuriama 
treniruočių programa)

 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ mini golfas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ tinklinis 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (3 takeliai)
 ♦ mini futbolas 
 ♦ aerobika 
 ♦ golfo pamokos, už papildomą mokestį (3 
duobutės)

VIEŠBUČIO VIETA: 71 km iki Dalamano oro 
uosto, 18 km iki Fetijos miesto, 3 km iki 
Oludenizo gyvenvietės, ant jūros kranto.    
VIEŠBUTIS: „Lykia Village“ pastatytas 
1991 metais, „Lykia Residence“ – 1994 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2004 metais. 
Viešbučio pastatuose „Lykia Residence“ yra: 
114 Land Side Type 1 tipo numeriai (maks. 
3 asm., 36 kv. m), 72 Sea Side Type 2 tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 36 kv. m), Deluxe Suite 
Type 3, Connection šeimyniniai Land Side Type 4 
tipo numeriai. „Lykia Village“ pastatuose yra: 
77 standartiniai Land Side Type 1 tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 24 kv. m), 131 Large Land Side 
Type 2 tipo numeriai (maks. 3+1 asm.,
29 kv. m), Large Sea View Type 3, Large Sea View 
Type 3 A, šeimyniniai: Land Side Type 4, Land Side 
Type 5, Sea Ciew Type 6 tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, 
yra pirsas. Baras už papildomą mokestį. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.lykiagroup.com/LykiaWorldOludeniz 

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubai: 5
 ♦ baseinai: 10 (2 iš jų šildomi balandį ir spalį)
 ♦ vaikų klubai: Baby klubas (nuo 6 mėn. iki 3 metų), 
mini klubas (nuo 3 iki 5 metų), midi klubas (nuo 
6 iki 8 metų), Junior klubas (nuo 9 iki 12 metų), 
paauglių klubas (nuo 13 iki 17 metų)

Viskas 
įskaičiuotaHV-1/
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ biblioteka
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinai: 3 (atviri)
 ♦ a la carte restoranai: 3 (turkiškas, žuvies, 
itališkas, būtina išankstinė registracija. 
Viešnagės metu galima apsilankyti 1 kartą 
nemokamai)

 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ barai: 9
 ♦ prekybos centras
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 50 iki 600 asm.)

Majesty Club Tuana park 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ skvošas
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ mini golfas 
 ♦ gyva muzika
 ♦ krepšinis 
 ♦ mini futbolas
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ aerobika
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sauna 
 ♦ diskoteka
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ smiginis 
 ♦ buriavimas (su licencija)

VIEŠBUČIO VIETA: 42 km iki Dalamano oro 
uosto, 17 km iki Fetijos miesto, 2 km iki Janiklaro 
gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro 
septyniolika 2-jų aukštų Club pastatų ir dvylika 
2-jų aukštų Park vasarnamių. Viešbučio Club 
tipo pastatuose yra: 262 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 24-26 kv. m), 37 šeimyniniai 
numeriai (maks. 4+1 asm., 43 kv. m). Park tipo 
vasarnamiuose yra: 156 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 18-24 kv. m), 35 šeimyniniai 
numeriai (maks. 4+1 asm., 39 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
pirsas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.majesty.com.tr 

Vaikams:
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ baseinai: 3
 ♦ švediškas stalas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubai: mini klubas (nuo 4 iki 7 metų), 
Junior klubas (nuo 13 iki 16 metų)

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį (atvykimo dieną: 
vanduo, alus)

 ♦ telefonas
 ♦ seifas, už papildomą 
mokestį

 ♦ oro kondicionierius: 
centrinis (Club, dirba pagal 
tvarkaraštį), individualus 
(Park)

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ dušas (Park)
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ grindys: marmuras (Club), 
keraminės plytelės (Park)

 ♦  vonia (Club)
 ♦ patalynės keitimas: 3 
kartus per savaitę

Ultra
viskas 
įskaičiuota
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įskaičiuotaMajesty Club lykia botanika

Numeriuose:
 ♦ mini baras (atvykimo dieną: 
vanduo)

 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ grindys: marmuras / keraminės 
plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje ir 
baruose

 ♦ a la carte restoranas (žuvies, būtina 
išankstinė registracija, už papildomą 
mokestį)

 ♦ baseinai: 3 (atviras)
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ barai: 3
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso inventorius 
 ♦ krepšinis 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ gėrimai diskotekoje, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna 
 ♦ smiginis 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ teniso kortas
 ♦ tinklinis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 42 km iki Dalamano oro 
uosto, 17 km iki Fetijos miesto, 300 m iki 
paplūdimio.    
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbučio 
pastatuose yra: 179 standartiniai numeriai 
(maks. 2+1 asm., 20-30 kv. m), 74 Large tipo 
numeriai (maks. 3+1 asm., 25-30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
pirsas, platforma, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.lykiabotanika.com  

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ baseinai vaikams: 2
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
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Marmaris
KuR SuSITINKA DVI jūRoS

Kurortai

Ten, kur susikerta Egėjo ir Viduržemio jūros, įsikūręs Marmaris, turintis ilgiausią 4 km krantinę
 bei vadinamas prestižiškiausia poilsio vieta visoje Turkijoje, kur ilsisi ir net gyvena Turkijos prezidentai. 

O juk kažkada Marmaris buvo tik paprastas ir žavus žvejų kaimelis... Žydra jūra, ypatingo grožio 
kalvos bei senovinio ir šiuolaikinio miesto kontrastai – kiekvienas čia ras sau veiklos.

 Didžiausias Egėjo jūros 
regiono kurortas 
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Įdomu
Didžiausia Marmario vertybė yra miškai – jie užima net 65000 
hektarus iš 86000 hektarų viso miesto teritorijos.
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Ką veikti?
Keliauti į apžvalgines keliones po 
Viduržemio jūrą ar iki Rodo salos, 
užsiimti vandens sportu ar aplankyti 
vieną geriausių vandens atrakcionų 
parkų Turkijoje „Atlantis“, apsipirkti 
stogais dengtoje Bedesteno turgavietėje, 
menančioje osmanų laikus, susipažinti 
su Marmariso pilimi, Ibrahimo mečete 
arba pranašės Sirianos kapaviete, nuvykti 
iki žvejų kaimelio Turunčo, pasivaikščioti 
po Marmario senamiestį ar pėsčiųjų 
promenadą.  

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Maršrutiniai autobusai 
sezono metu nuo Marmario 
iki Ičmelero kursuoja 
praktiškai iki 4 valandos 
nakties. Be to, Marmaryje 
yra sudarytos visos sąlygos 
jaunimo poilsiui.

Turintiems skirtingų poreikių
• Marmaris. Mieste gausu svečių namų 
ir viešbučių jaunimui. Netrūksta čia ir 
prabangių aukščiausios klasės viešbučių, 
kurie nenuvilia ir išrankiausių poilsiautojų.
• Ičmeleras. Čia esantys viešbučiai 
tinka ramesniam poilsiui su vaikais. Prie 
viešbučių esantys paplūdimiai erdvesni 
ir švaresni nei pačiame Marmaryje. 
Bet Marmario miestas iš čia ranka 
pasiekiamas.
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Hilton Dalaman Sarigerme 
Resort & SpA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždari baseinai: 3
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ barai: 12 (1 už papildomą mokestį)
 ♦ vandens kalneliai: 7
 ♦ a la carte restoranai: 5 (turkiškas 
restoranas, indiškas restoranas – 
„Finesse“, itališkas restoranas – „Alize“, 
žuvies restoranas – „Vela“, kinų ir 
japonų virtuvė – „Tao“ restoranas 
(būtina išankstinė registracija, už 
papildomą mokestį)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ SPA centras
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas (dietinis, vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ Wellness centras
 ♦ kirpykla
 ♦ baseinai: 7
 ♦ konferencijų salės: 11 (nuo 16 iki 800 
asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ naktinis klubas 
 ♦ pilatesas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ treniruoklių salė (visą parą)
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortai: 6 (su kieta danga)
 ♦ diskoteka 
 ♦ joga 
 ♦ bėgimo takelis 
 ♦ sauna 
 ♦ nardymo centras, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ skvošas 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ gyva muzika
 ♦ parasparnių sportas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ katamaranas, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki Dalamano oro 
uosto, 110 km iki Marmario miesto centro, 
Sarigermės gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. 4-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 226 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 36-40 kv. m), 91 
Deluxe tipo numeris (maks. 2+1 asm., 34 kv. m), 
54 šeimyniniai numeriai  (maks. 4+2 asm., 76 
kv. m), SPA Suite, Corner Suite, Suite, Grand Suite, 
Presidental Suite, King Suite tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai (iš 
viešbučio) nemokamai. Paplūdimyje yra baras. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hiltondalaman.com

Vaikams:
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai: 2
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(visą parą)

 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ svarstyklės
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ seifas
 ♦ oro kondicionierius: 
centrinis

 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizorius 
 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras 
 ♦ dušas

Ultra 
viskas 
įskaičiuota
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Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 11 metų)
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ baseinas 

Marti Resort
Ultra
viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ virdulys (arbatos ir kavos 
rinkinys, išskyrus Superior 
Elegant Room)

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (Coca-Cola, Fanta, 
vanduo, mineralinis vanduo, 
alus papildomi vieną kartą 
per dieną)

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ seifas
 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ a la carte restoranai: 3 (kinų ir 
turkiškas, būtina išankstinė 
registracija, už papildomą mokestį 
(HB); viešnagės metu galima vieną 
kartą apsilankyti nemokamai (UAI); 
itališkas, už papildomą mokestį)

 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salės: 4 (nuo 80 iki 300 
asm.)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranas
 ♦ barai: 5
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinai: 2
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
(limitas 128 KB)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ nardymas 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ petankė
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ smiginis, už papildomą mokestį
 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ video žaidimai, už papildomą mokestį
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį

 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ dviračių nuoma, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis

VIEŠBUČIO VIETA: 105 km iki Dalamano oro 
uosto, 8 km iki Marmario miesto centro, 
1 km iki Ičmelero gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1970 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
keturi 5-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 130 
standartinių numerių (maks. 2+2 asm., 
28-33 kv. m), 106 Deluxe tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 28-36 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai (iš viešbučio) 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.marti.com.tr
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Ideal prime beach

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ baseinai: 2
 ♦ a la carte restoranas (tarptautinė 
virtuvė, būtina išankstinė registracija, 
viešnagės metu apsilankymas vieną 
kartą – nemokamas)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ barai: 6
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ kirpykla
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas 
 ♦ turkiška pirtis (pagal tvarkaraštį)
 ♦ sauna (pagal tvarkaraštį)
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

 ♦ diskoteka (gėrimai iki 00:00)
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ treniruoklių salė 

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Dalamano oro 
uosto, 3 km iki Marmario miesto centro, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro du 
5-ių ir du 6-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 632 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 20-30 kv. m). 
Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai (iš 
viešbučio) nemokamai. Paplūdimyje yra pirsas. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.iphotels.com.tr 

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai 
atvykimo dieną nemokami)

 ♦ grindys: plytelės (arba 
parketas)

 ♦ patalynės keitimas: 3 
kartus per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ televizorius 
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ dušas
 ♦ telefonas

Ultra 
viskas 
įskaičiuota
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Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Ideal premium 
Ultra
viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas
 ♦ dušas
 ♦ televizorius 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai 
atvykimo dieną nemokami)

 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (uždaras)
 ♦ barai: 2 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salė (iki 300 asm.)
 ♦ a la carte restoranas (jūros 
gėrybės, būtina išankstinė 
registracija, viešnagės metu vienas 
apsilankymas – nemokamas)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna (pagal tvarkaraštį)
 ♦ diskoteka
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis (pagal tvarkaraštį)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas 

VIEŠBUČIO VIETA:  90 km iki Dalamano oro 
uosto, 2 km iki Marmario miesto centro, 400 m 
iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: 1994 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2008 metais. 5-ių aukštų viešbučio 
pastate yra: 220 standartinių numerių (maks. 3 
asm., 21 kv. m), 4 numeriai pritaikyti žmonėms 
su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai (iš 
viešbučio) nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.iphotels.com.tr
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grand yazici Club Turban

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ kirpykla
 ♦ barai: 6
 ♦ konferencijų salės: 10 (nuo 100 iki 
1500 asm.)

 ♦ a la carte restoranai: 4 (turkiškas ir 
itališkas (vieną kartą nemokamai), 
žuvies ir „Steak House“ restoranas, 
būtina išankstinė registracija, už 
papildomą mokestį)

 ♦ baseinai: 2
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ uždaras baseinas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas 
 ♦ teniso kortas (kieta danga, dieną)
 ♦ sauna 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ petankė 
 ♦ tinklinis 
 ♦ gėrimai diskotekoje (iki 01:00)
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ pirtis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Dalamano oro 
uosto, 6 km iki Marmario miesto centro, 2 km iki 
Ičmelero gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 5-ių aukštų pagrindinis pastatas ir 
dvidešimt penki 2-jų ir 3-jų aukštų vasarnamiai. 
Pagrindiniame pastate yra: 64 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. m), 127 
šeimyniniai numeriai (maks. 3+2 asm., 38 kv. m), 
40 Superior tipo numerių (maks. 3 asm., 38-45 
kv. m). Vasarnamiuose yra: 63 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. m), 96 šeimyniniai 
numeriai (maks. 3+2 asm., 45 kv. m), 40 Superior 
tipo numerių (maks 3 asm., 38-45 kv. m), 20 
Marine Suite tipo numerių. Yra numerių pritaikytų 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą. Yra pirsas, platformos 
(2 vnt.), baras.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.grandyazicihotels.com/turban/en/index.php 

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ baseinas

Numeriuose:
 ♦ televizorius 
 ♦ balkonas
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(pagal tvarkaraštį)

 ♦ grindys: plytelės (kiliminė 
danga (Main Building), 
keraminės plytelės (Villa))

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ mini baras (vanduo 
papildomas nemokamai)

 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ vonia / dušas

Viskas 
įskaičiuota
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Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas vaikams
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė, už papildomą mokestį

Viskas 
įskaičiuotaElegance Hotel

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ seifas
 ♦ mini baras (vanduo atvykus – 
nemokamai)

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ a la carte restoranai: 2 (tarptautinis ir 
turkiškas, už papildomą mokestį)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ baseinai: 2
 ♦ kirpykla
 ♦ barai: 5 (1 už papildomą mokestį)
 ♦ restoranas 
 ♦ konferencijų salės (iki 300 asm.)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ turkiška pirtis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ gyva muzika

VIEŠBUČIO VIETA: 95 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 2 km iki Marmario miesto centro, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbučio 
pastatuose yra: 163 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 20-24 kv. m) iš jų 2 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia, 11 vieno 
kambario šeimyninių numerių (maks. 4 asm., 
32 kv. m), 7 Junior Suite tipo numeriai (maks. 3+1 
asm., 40 kv. m), 4 King Suite tipo numeriai (maks. 
4+1 asm., 45 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai (iš 
viešbučio) nemokamai. Yra pirsas. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.elegancehotels.com 
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Marmaris Resort & SpA

blue bay platinum

Numeriuose:
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ mini baras, nemokamai (gaivieji 
gėrimai atvykimo dieną – 
nemokami)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys: kiliminė danga 
(pagrindiniame pastate), 
laminatas (Family)

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ dušas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas 
 ♦ kirpykla
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 50 iki 250 asm.)
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ a la carte restoranai: 2 (žuvies ir Viduržemio 
jūros regiono, būtina išankstinė registracija, 
už papildomą mokestį)

 ♦ baseinai: 3
 ♦ parduotuvės
 ♦ barai: 5
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ Wellness centras
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ SPA centras
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį (su 
licencija)

 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamas)
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortai: 2 (sintetinė danga, dieną)
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Dalamano 
oro uosto, 20 km iki Marmario miesto, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 
Viešbutis sudarytas iš vieno 3-ių aukštų 
pastato, kuriame yra: 284 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 26 kv. m), 36 
dviejų kambarių šeimyniniai numeriai 
(maks. 3+1 asm., 46 kv. m.).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai; 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
Paplūdimyje yra pirsas ir platforma. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.marmarisresort.com

Vaikams:
 ♦ baseinai vaikams: 2
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų aikštelė 

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ virdulys (arbatos ir kavos rinkinys)
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (09:00–02:00)

 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ televizorius 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius: individualus

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 5 („Il Primo“, už papildomą 
mokestį)

 ♦ a la carte restoranas (italų virtuvė, 
už papildomą mokestį)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salė (iki 108 asm.)
 ♦ restoranas
 ♦ baseinai: 3
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas (tam tikromis 
valandomis)

 ♦ aerobika 
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sauna

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Dalamano oro uosto, 
1,9 km iki Marmario miesto centro, apie 250 m iki 
miesto paplūdimio.
VIEŠBUTIS: viešbutį sudaro trys 5-ių ir 7-ių aukštų 
pastatai, kuriuose yra: 223 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 17 kv. m). Yra numerių pritaikytų 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: smėlio / miesto. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai (iš viešbučio) 
nemokamai. Paplūdimyje yra baras. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bluebayshotel.com 

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 
metų)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai: 2

Viskas
įskaičiuota

Viskas
įskaičiuota
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Marmaris park

Marti la perla

Numeriuose:
 ♦ televizorius 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ grindys: marmuras
 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras (vanduo, papildomas)
 ♦ vonia
 ♦ balkonas
 ♦ seifas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ a la carte restoranai: 2 (turkiškas 
ir itališkas, būtina išankstinė 
registracija, viešnagės metu 
vieną kartą galima apsilankyti 
nemokamai)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas registratūroje, 
nemokamai (limitas 128 KB)

 ♦ baseinas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ barai: 2

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ petankė
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika
 ♦ sauna 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį 
(„Marti Resort“)

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ pirtis 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ aerobika 

VIEŠBUČIO VIETA: 105 km iki Dalamano oro 
uosto, 8 km iki Marmario miesto centro, Ičmelero 
gyvenvietės centre, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
du 5-ių aukštų pastatai, kuriuose yra: 102 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 29 kv. m), 
7 Deluxe tipo numeriai (maks. 3 asm., 43 kv. m), 
6 Corner Deluxe tipo numeriai (maks. 3 asm., 
50 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai; paplūdimio rankšluosčiai  (iš viešbučio) 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.marti.com.tr

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ televizorius 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ dušas
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ a la carte restoranai: 2 (žuvies 
ir turkiškas, būtina išankstinė 
registracija, viešnagės metu galima 
vieną kartą apsilankyti nemokamai; 
dirba nuo 01.05.2013 iki 01.10.2013)

 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ vandens kalnelis (su išėjimu į jūrą)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ barai: 3

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ tinklinis 
 ♦ gyva muzika
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso kortas (su betonine danga, 
dienos metu)

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 95 km iki Dalamano oro 
uosto, 7 km iki Marmario miesto centro, 2 km iki 
Ičmelero gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, paskutinį 
kartą dalinai atnaujintas 2011 metais. Viešbutį 
sudaro du pagrindiniai 3-jų ir 4-ių aukštų pastatai 
bei šešiolika 3-jų aukštų vasarnamių, kuriuose 
yra: 130 standartinių numerių (maks. 2+2 asm., 
18 kv. m), 285 numeriai vasarnamiuose (maks. 
3 asm., 16 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas. Skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai; paplūdimio rankšluosčiai už užstatą. 
Paplūdimyje yra pirsas ir platforma.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.gomarmarispark.com

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ baseinas vaikams

Viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota
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Sun bay Hotel

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia
 ♦ televizorius
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas (2 virtuvės rūšys: Europos 
ir turkų, išankstinė registracija, už papildomą 
mokestį)

 ♦ barai: 2
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė (iki 350 asm.)
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ baseinai: 3
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas 
 ♦ restoranas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka
 ♦ sauna
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis 

VIEŠBUČIO VIETA: 95 km iki Dalamano 
oro uosto, 2 km iki Marmario miesto 
centro, 750 m iki nuosavo paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 
Viešbučio pastatuose yra: 149 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
18 kv. m) iš jų vienas numeris žmonėms 
su negalia, 45 šeimyniniai numeriai 
(maks. 4+1 asm., 32 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. Du kartus per 
dieną iki paplūdimio veža autobusas. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.clubarmar.com

Vaikams:
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ baseinai: 2

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys: laminatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ koncertų salė
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 2
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ prekybos centras
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas registratūroje

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 90 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 2 km iki Marmario centro, apie 50 m iki 
nuosavo paplūdimio (kitoje kelio pusėje).
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 1989 metais, 
bendra teritorija 2000 kv. m. Viešbutį sudaro 
vienas 7-ių aukštų pastatas (50 % numerių su 
vaizdu į jūrą) – 95 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 21 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.

Club Armar
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 4
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ belaidis internetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis 
 ♦ sauna 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

pasa beach

Emre beach Hotel

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ rankšluosčių keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas
 ♦ vonia

VIEŠBUČIO VIETA: 85 km iki Dalamano oro 
uosto, Marmario mieste, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1994 metais, 
paskutinį kartą dalinai atnaujintas 2012 
metais. Viešbutį sudaro du pagrindiniai 
6-ių aukštų pastatai ir Annex pastatas, 
kuriuose yra: 269 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 20 kv. m), 22 dviejų kambarių 
šeimyniniai numeriai (maks. 4+1 asm., 
30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio / žvyro (nuosavas). 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės
INTERNETO SVETAINĖ  
www.emrehotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas (vonia A bloke, dušas 
B bloke)

 ♦ telefonas
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras 
 ♦ grindys: laminatas (laminatas B 
bloke, kiliminė danga A bloke)

 ♦ balkonas
 ♦ televizorius 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinai: 2 (1 pusiau olimpinis)
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ barai: 4
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranas 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ sauna 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Dalamano oro uosto, 
3 km iki Marmario miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pirmas korpusas, A korpusas, 
pastatytas 1995 metais, antrasis, B korpusas – 
1998 metais. Viešbutis paskutinį kartą atnaujintas 
2012 metais. Viešbutį sudaro du 6-ių aukštų 
pastatai: A korpuse yra – 100 standartinių Large tipo 
numerių (maks. 3+1 asm., 30 kv.m), B korpuse – 327 
standartiniai numeriai (maks. 3asm., 27 kv. m), 
2 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: smėlio / žvyro. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai (iš viešbučio) 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės
INTERNETO SVETAINĖ  
www.pasabeach.com
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ baseinas
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Sesin

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas (arba prancūziškas balkonas)
 ♦ televizorius
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ konferencijų salė (iki 70 asm.)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį („Tropikal 
Hotel“)

 ♦ treniruoklių salė, už papildomą mokestį 
(„Tropikal Hotel“)

 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį 
(„Tropikal Hotel“)

 ♦ sauna, už papildomą mokestį („Tropikal 
Hotel“)

VIEŠBUČIO VIETA: 95 km iki Dalamano oro 
uosto, 3 km iki Marmario miesto centro, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1985 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 
5-ių aukštų viešbučio pastate yra: 93 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
24 kv. m) , 1 numeris pritaikytas žmonėms 
su negalia, 3 šeimyniniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 35 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. Skėčiai, 
gultai nemokamai; čiužiniai už papildomą 
mokestį; paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai; 
čiužiniai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.flamingohotel.net

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ televizorius 
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ telefonas
 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
 ♦ a la carte restoranas (tarptautinis, 
už papildomą mokestį)

 ♦ baseinas
 ♦ konferencijų salė (iki 75 asm.)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
 ♦ restoranas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai (turkiškas 
vakaras, 1 kartą per savaitę)

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Dalamano oro uosto, 
1 km iki Marmario miesto centro, antroje viešbučių 
linijoje, 60 m iki paplūdimio (kitoje kelio pusėje).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
6-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 98 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 18 kv. m), 4 dviejų kambarių 
šeimyniniai numeriai (maks. 3+1 asm., 36 kv. m), 1 
numeris pritaikytas žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.sesinhotel.com
Ekonominė klasė

Flamingo Hotel

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai

Viskas
įskaičiuota

pusryčiai, 
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Marbas Hotel

begonville Hotel

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Dalamano oro 
uosto, apie 1 km iki Marmario miesto centro, apie 
200 m iki miesto paplūdimio (kitoje kelio pusėje).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbučio 
pastatuose yra: 76 standartiniai numeriai (maks. 
3 asm., 32 kv. m), 11 šeimyninių numerių (maks. 
4 asm., 44 kv. m), 17 vieno kambario Corner Suite 
tipo numerių (maks. 4 asm., 44 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio / žvyro. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.begonville.com 
Ekonominė klasė 

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ telefonas
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ dušas
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas (ne visur)
 ♦ mini baras (tuščias)

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ televizorius 
 ♦ seifas registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baras
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranas (Europos virtuvė, 
už papildomą mokestį)

 ♦ baseinas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranas
 ♦ barai: 3
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ smiginis, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 110 km iki Dalamano oro 
uosto, 10 km iki Marmario miesto centro, 300 m 
iki Ičmelero gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1986 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
6-ių aukštų pastatas, kuriame yra: 88 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 15–24 kv. m), 1 numeris 
pritaikytas žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. Paplūdimyje yra 
pirsas. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.marbashotel.com

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ baseinas
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Adler Hotel

Numeriuose:
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ balkonas
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ seifas registratūroje, už papildomą 
mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranas (tarptautinis, 
už papildomą mokestį)

 ♦ vandens kalnelis
 ♦ baseinai: 2
 ♦ barai: 2
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
(5 pastato aukšte) 

 ♦ restoranas

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Dalamano 
oro uosto, 300 m iki Marmario centro, 
50 m iki miesto paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. 
Dvejuose 4-ių ir 5-ių aukštų pastatuose 
yra 200 standartinių numerių 
(maks. 2+2 asm., 16-20 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio / žvyro. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai už papildomą 
mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.aegeanpark.com
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ palydovinė TV
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ dušas
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baras
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinas
 ♦ konferencijų salė (40 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 100 km iki Dalamano oro uosto, 
3 km iki Marmario miesto centro, 70 m iki jūros.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais. Viešbutį 
sudaro 4-ių aukštų pastatas, kuriame yra 73 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 16-20 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio / žvyro. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.adlerotel.com
Ekonominė klasė 

Aegean park
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Semera Halici

Club Hotel Diana

VIEŠBUČIO VIETA: 96 km iki Dalamano oro uosto, 
3 km iki Marmario miesto centro, 350 m iki miesto 
paplūdimio (kitoje kelio pusėje), 3 km iki nuosavo 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbučio 
pastatuose yra: 202 standartiniai numeriai (maks. 
2+1 asm., 16-18 kv. m), 31 šeimyninis numeris 
(maks. 4+1 asm., 32 kv. m), 6 vieno kambario 
šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 25 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. Iki paplūdimio du 
kartus per dieną veža nemokamas autobusas.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.clubhoteldiana.com
Ekonominė klasė 

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ seifas registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ balkonas
 ♦ dušas
 ♦ televizorius 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ dušas
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 2
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ televizijos salė
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ baseinai: 3
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ barai: 3
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ restoranas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį 
(su kieta danga)

 ♦ pramoginiai renginiai (turkiškas 
vakaras, 1 kartą per savaitę)

 ♦ stalo tenisas, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ sauna 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ stalo tenisas 

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Dalamano oro uosto, 
Marmario miesto centre, apie 200 m iki miesto 
paplūdimio.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1990 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
penki 2-jų aukštų pastatai, kuriuose yra: 134 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 20 kv. m), 52 
dviejų kambarių šeimyniniai numeriai.
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio / žvyro. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai už papildomą mokestį. Paplūdimyje 
yra baras (už papildomą mokestį). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.halicihotel.com

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinai vaikams: 2
 ♦ žaidimų aikštelė

Viskas 
įskaičiuota
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Bodrumo regionas

Kurortai

boDRuMAS – NAKTINIo gyVENIMo SoSTINė

Turbūt nedaugelis žino, kad Bodrumas yra žymaus 
graikų istoriko Herodoto gimtinė, įsikūręs ant 
garsaus antikinio Halikarnaso miesto griuvėsių. 
Daugelio civilizacijų susikūrimo ir žlugimo 
liudininkas, šiandieną tituluojamas Turkijos naktinių 

pramogų sostine, kurioje niekuomet nesibaigia 
vakarėliai. Kadangi Egėjo jūra čia vėjuota, regionas 
sutraukia nemažai vandens sporto mėgėjų. 
Akivaizdu, Bodrumas skirtas aktyvaus poilsio 
mėgėjams.
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Pasižvalgykite po senąją miesto dalį 
ir XV a. Šv. Petro pilį bei jame įsikūrusį 
povandeninės archeologijos muziejų. 
Jeigu žavitės antikiniu paveldu 
užsukite į Bodrumo amfiteatrą, 
pastatytą helenistiniu laikotarpiu, arba 
nuplaukite iki Efeso, kupino antikinių 
paminklų, gaubiamų istorinės auros. 
Artimiausiose miesto apylinkėse 
apžiūrėkite įdomius kaimelius su 
akinamai baltais namukais. Čia 
susipažinsite su tradicine turkų 
gyvenimo buitimi ir galėsite įsigyti 
mielų suvenyrų. Už 4 km nuo 
Bodrumo plyti Koso sala – Jums 
užteks ir vienos dienos jos pažinčiai. 

Naktinėtojams

Jeigu kankins nemiga, ar norėsis 
linksmybių, traukite į Cumhuriyet gatvę 
arba „Barstreet“. Čia tiek daug klubų, 
diskotekų ir kitokių pasilinksminimo vietų, 
kad visų aplankyti neužteks ir nakties. 
Tai kiekvieno naktinėtojo svajonė! Beje, 
bent vieną naktį praleiskite diskotekoje 
„Halikarnasas“, kuri garsėja kaip viena 
didžiausių diskotekų Turkijoje. 

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Jeigu planuojate atostogas 
Bodrume rugsėjį, patariame 
užsisakyti kambarį viešbutyje 
iš anksto – tūkstančiai 
žmonių tuo metu suvažiuoja 
į Bodrumo „Meno ir kultūros“ 
festivalį. 

Verti dėmesio
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Rixos premium bodrum

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (dietinis meniu)
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ barai: 8
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ belaidis internetas registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salės: 3 (iki 356 asm.)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SPA centras
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ baseinai: 2 (atviri)
 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ a la carte restoranai: 4 (libanietiškas, 
azijietiškas, žuvies – būtina išankstinė 
registracija, už papildomą mokestį)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį

 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas
 ♦ sauna
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ teniso kortai: 3 (tartano danga)
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ gyva muzika 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ smiginis, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ video žaidimai, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki Milo oro uosto, 10 km iki 
Bodrumo miesto centro, 2 km iki Torbos gyvenvietės, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
3-jų aukštų pastatas, dešimt 2-jų aukštų vilų ir 
trisdešimt du 3-jų aukštų vasarnamiai. Viešbučio 
pagrindiniame pastate yra: 32 Deluxe tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 42 kv. m), iš jų 4 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia, 10 dviejų kambarių Suite tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 54 kv. m). Vasarnamiuose 
yra: 108 Deluxe tipo numeriai (maks. 3 asm., 
42 kv. m), 13 dviejų kambarių Suite tipo numerių 
(maks. 2+1 asm., 54 kv. m), Superior Suite, Premium, 
Family Suite tipo numeriai. Special Room tipo numerių 
korpuse yra: 6 Junior Suite (maks. 3 asm., 99 kv. m), 
Executive Suite, Royal Suite tipo numeriai. Vilų 
komplekse yra: 4 Superior Villa Sea View tipo vilos 
(maks. 8 asm., 600 kv. m), 6 Panorama Villa tipo vilos.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra pirsas, 
platforma. Baras už papildomą mokestį. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.rixos.com/rixos-premium-bodrum-hotel 

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vežimėlis: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikų klubas (nuo 0 iki 16 metų)

Numeriuose:
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ mini baras (vanduo kasdien)
 ♦ virdulys (arbatos ir kavos 
rinkinys)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ chalatas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ šlepetės: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį (24 
valandas)

 ♦ grindys: plytelės

pusryčiai,
pietūs, 
vakarienė
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (dietinis, vegetariškas 
meniu)

 ♦ a la carte restoranai: 7
 ♦ barai: 7
 ♦ baseinai: 3 (1 iš jų uždaras)
 ♦ 12 vandens kalnelių 
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ SPA centras
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės 
 ♦ skalbykla  
 ♦ konferencijų salės: 4 (nuo 90 iki 
550 asm.) 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtys: 2 (turkiška, garinė)
 ♦ sauna
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortai: 2 (sintetinė danga) 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis  
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka  
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortų apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ nardymo kursai, už papildomą mokestį
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 15 km iki oro uosto, 
apie 26 km iki Bodrumo centro, apie 3 km  iki 
Giuverčinliko gyvenvietės, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2012 metais, bendras 
plotas 82000 kv. m. Viešbutį sudaro keturi 6-ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra: 181 standartinio 
tipo numeris (maks. 3 asm., 31 kv. m), 223 vieno 
kambario Large Room tipo numeriai (maks. 3+1 
asm., 40 kv. m), 140 dviejų kambarių Family Room 
tipo numerių (svetainė ir miegamasis atskirti 
durimis, maks. 4+1 asm. 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas, 
baras. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.amaraworldhotels.com  

Vaikams:
 ♦ meniu 
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalneliai: 3 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ mini klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius: 
centrinis

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas 
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ balkonas  
 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien 

 ♦ patalynės keitimas: 3 
kartus per savaitę 

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(24 valandas), už 
papildomą mokestį 
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Isis Hotel & SpA 
Ultra 
viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ virdulys (kavos ir arbatos rinkinys) 
 ♦ vonia 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(Hotel), individualus (Club) 

 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ balkonas / terasa 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien 
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ belaidis internetas registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ a la carte restoranai: 4 (žuvies, kinų, 
itališkas, turkiškas, būtina išankstinė 
registracija. Viešnagės metu galima 
nemokamai apsilankyti 1 kartą; gėrimai, 
už papildomą mokestį)

 ♦ parduotuvės
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ restoranas (dietinis meniu)
 ♦ barai: 8
 ♦ konferencijų salės: 3 (nuo 80 iki 400 asm.)
 ♦ kirpykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ smiginis 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ sauna
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gėrimai diskotekoje
 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso kortas (kieta danga, dieną)
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ krepšinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 45 km iki Milo oro uosto, 
4 km iki Bodrumo miesto centro, 2 km iki 
Giumbeto gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: Club pastatas pastatytas 
1994 metais, Hotel - 1998 metais, paskutinį 
kartą atnaujinti 2011 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 7-ių aukštų pastatas ir dvidešimt 
keturi 2-jų, 3-jų aukštų pastatai. Viešbučio 
pagrindiniame pastate yra: 89 Deluxe tipo 
numeriai (maks. 3+1 asm., 35 kv. m), 10 
šeimyninių Deluxe tipo numerių (maks. 6 asm., 
70 kv. m), Junior Suite, Suite tipo numeriai. Club 
Deluxe pastatuose yra: 243 Club Deluxe tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 22-28 kv. m), 23 
šeimyniniai Club tipo numeriai (maks. 6 asm., 
40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas, 
platforma, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.isis.com.tr

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ švediškas stalas
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
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Kefaluka Resort 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinai: 4 (atviri)
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ belaidis internetas registratūroje ir 
baruose

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ vandens kalneliai: 5
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas (dietinis meniu)
 ♦ SPA centras
 ♦ a la carte restoranai: 4 (žuvies, 
turkiškas, itališkas, meksikietiškas, 
imamas mokestis už rezervaciją)

 ♦ barai: 9
 ♦ konferencijų salės: 5 (nuo 28 iki 
720 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ gėrimai diskotekoje 
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ skvošas
 ♦ teniso kortai: 2 (tartano danga)
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ sauna 
 ♦ mini futbolas (lauko apšvietimas, už papildomą mokestį)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį (2 takeliai)
 ♦ buriavimo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ krepšinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 60 m iki Milo oro 
uosto, 25 km iki Bodrumo miesto centro, 
10 km iki Turgutreiso gyvenvietės, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 10-ies 
aukštų pastatas ir keturiolika 2-jų aukštų 
Residence vilų. Viešbučio pagrindiniame 
pastate yra: 152 standartiniai numeriai 
(maks. 2+1 asm., 27 kv. m), iš jų 4 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia, 
120 šeimyninių Large tipo numerių (maks. 
3+1 asm., 30-34 kv. m), Family Separated, 
Junior Suite tipo numerių. Residence vilose 
yra: 12 Residence B tipo numerių (2 uždari 
miegamieji, maks. 4 asm., 126 kv. m), 
2 VIP Residence A tipo numeriai
(maks. 6 asm., 186 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.kefaluka.com

Vaikams:
 ♦ baseinai: 3
 ♦ restoranas
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų), 
Junior klubas (nuo 13 iki 16 metų)

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(Hotel), individualus oro 
kondicionierius (Residence)

 ♦ terasa (Residence)
 ♦ balkonas (Hotel)
 ♦ mini baras (vandeniu, 
gaiviaisiais gėrimais, alumi 
papildoma kasdien)

 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ grindys: laminatas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį (24 
valandas)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ šlepetės (Hotel)
 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ telefonas

Ultra 
viskas 
įskaičiuota
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Virgin bodrum Viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ seifas, už papildomą 
mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ vonia (Hotel)
 ♦ grindys: parketas, 
marmuras (Hotel), 
keraminės plytelės (Club)

 ♦ telefonas
 ♦ terasa / prancūziškas 
balkonas

 ♦ patalynės keitimas: 3 
kartus per savaitę

 ♦ dušas (Club)
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas (Europos 
virtuvė, būtina išankstinė 
registracija. Viešnagės metu galima 
apsilankyti 1 kartą nemokamai; 
gėrimai už papildomą mokestį)

 ♦ restoranas
 ♦ barai: 5
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ gydytojo iškvietimas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ sauna 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gėrimai diskotekoje, už papildomą 
mokestį

 ♦ diskoteka 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Milo oro uosto, 
1,5 km iki Bodrumo miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1987 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 6-ių aukštų Hotel pastatas ir dvidešimt 
2-jų aukštų Club pastatų. Viešbučio pagrindiniame 
pastate yra 49 standartiniai numeriai (maks. 3 
asm., 28 kv. m), 23 Deluxe tipo numeriai ( maks. 
3 asm., 30 kv. m). Club pastatuose yra 141 
standartinis numeris (maks. 2 asm., 20 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, yra platforma, baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.virginbodrum.com
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Xanadu Island

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2 (atviri)
 ♦ belaidis internetas (visoje viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ barai: 7
 ♦ a la carte restoranai: 2 (itališkame 
būtina išankstinė registracija, 
nemokamai. Jūros gėrybių virtuvė – už 
papildomą mokestį, vaikai iki 12 metų 
neįleidžiami)

 ♦ SPA centras
 ♦ restoranas (dietinis meniu)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos 
(skalbimas ir lyginimas gyvenant 
daugiau kaip 7 naktis – nemokamai)

 ♦ parduotuvės

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ tinklinis 
 ♦ teniso kortai: 2 (sintetinė danga)
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ gėrimai diskotekoje 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ biliardas
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ boulingas (2 takeliai)
 ♦ smiginis 

VIEŠBUČIO VIETA: 60 km iki Milo oro uosto, 
25 km iki Bodrumo miesto centro, Akjarlaro  
gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų pagrindinis 
pastatas, vasarnamiai ir devynios 2-jų 
aukštų vilos. Pagrindiniame pastate yra: 56 
standartiniai Courtyard Suite tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 51 kv. m), Manor House Suite, 
Romance Suite tipo numeriai. Vasarnamiuose 
yra: 50 Sunset Suite tipo numerių (maks. 2+2 
asm., 70 kv. m), 19 Deluxe Suite tipo numerių 
(maks. 2+2 asm., 80 kv. m), Elegance Suite, 
Lavender Suite, Executive Suite, Royal Suite tipo 
numeriai. Vilose yra: 8 dviejų aukštų Premium 
Villa tipo numeriai (maks. 8+2 asm., 
284 kv. m), 1 Royal Villa tipo numeris 
(maks. 8+2 asm., 537 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, stambaus žvyro, 
yra pirsas (2 prieplaukos), baras. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.xanaduhotels.com.tr

Vaikams:
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ restoranas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ baseinas

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ vonia
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį (24 
valandas)

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ seifas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ grindys: plytelės / parketas
 ♦ dušas
 ♦ mini baras (gaivieji gėrimai, 
papildoma kasdien)

 ♦ internetas: LAN, už papildomą 
mokestį
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Voyage Torba

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 4 (atviri; 1 skirtas Voyage 
Private – asmenims nuo16 metų)

 ♦ vandens kalneliai: 6
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranai: 2 (1 skirtas Voyage Private)
 ♦ barai: 10
 ♦ a la carte restoranai: 7 (graikiškas, 
meksikietiškas, kinų, žuvies, itališkas ir 
turkiškas, būtina išankstinė registracija. 
Viešnagės metu galima nemokamai 
apsilankyti viename iš restoranų 1 
kartą; japoniškas – už papildomą 
mokestį)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ diskoteka
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį (su 
licencija)

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortai: 2 (tartano danga)
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna
 ♦ aerobika
 ♦ petankė
 ♦ paplūdimio tinklinis

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Milo oro uosto, 
6 km iki Bodrumo miesto centro, ant jūros 
kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1985 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro 83 2-jų aukštų vasarnamiai 
ir devyni 2-jų aukštų korpusai. 105 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 21-31 
kv. m), 120 šeimyninių numerių (maks. 
4 asm., 33-36 kv. m), 24 vieno kambario 
Deluxe tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
31 kv. m). „Voyage Private“ korpuse: 29 
standartiniai Private tipo numeriai (maks. 
3 asm., 28 kv. m), 15 dviejų kambarių 
šeimyninių numerių (maks. 4 asm., 55 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. Yra pirsas, 
2 prieplaukos (1 prieplauka  vyresniems kaip 
16 metų). Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.voyagehotel.com

Vaikams:
 ♦ meniu (restoranuose a la carte ir 
pagrindiniame restorane)

 ♦ vandens kalnelis
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai: 2
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ švediškas stalas (mini klube)
 ♦ diskoteka

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės (ir parketas)
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (kasdien gaivieji 
gėrimai ir riešutai)

 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas (arba prancūziškas 
balkonas)
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Delta beach Resort

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ a la carte restoranai: 3 (žuvies, 
turkiškas, itališkas – būtina išankstinė 
registracija, savaitinės viešnagės metu 
galima nemokamai apsilankyti bet 
kuriame restorane 2 kartus; gyvenant 
daugiau kaip 1 savaitę – 3 kartus 
nemokamai)

 ♦ restoranas
 ♦ barai: 4
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ konferencijų salė (iki 80 asm.)
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ belaidis internetas (visoje viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ kirpykla
 ♦ baseinai: 3 (atviri)
 ♦ SPA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ gėrimai diskotekoje, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ aerobika 
 ♦ krepšinis 
 ♦ gyva muzika
 ♦ diskoteka 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortas (betoninė danga)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ smiginis
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 45 km iki Milo oro uosto, 
19 km iki Bodrumo miesto centro, ant
 jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 
Viešbutį sudaro du 3-jų aukštų pagrindiniai 
ir Deluxe pastatai. Pagrindiniame pastate 
yra: 63 standartiniai numeriai (maks. 3 
asm., 28-31 kv. m), 23 šeimyniniai numeriai 
(maks. 4+1asm., 42 kv. m), 36 Promo tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 18 kv. m). Deluxe 
pastate yra: 49 Deluxe tipo numeriai (maks. 
3 asm., 34-44 kv. m), 12 šeimyninių Deluxe 
tipo numerių (maks. 4+1 asm. 50 kv. m ), 41 
Deluxe vasarnamis (maks. 3 asm., 31 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
platforma (betoninė), baras. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.deltabeachresort.com

Vaikams:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ meniu 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ seifas 
 ♦ mini baras (atvykimo dieną  
vanduo ir gaivieji gėrimai; 
papildymas, už papildomą 
mokestį)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ grindys: kiliminė danga (Main 
Building), keraminės plytelės 
(Deluxe Building)

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ dušas
 ♦ telefonas

Viskas 
įskaičiuota
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Kervansaray bodrum

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ restoranas (dietinis meniu)
 ♦ parduotuvės
 ♦ barai: 10
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 88 iki 
350 asm.)

 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ a la carte restoranai: 4 
(turkiškas, žuvies, itališkas, 
kinų – būtina išankstinė 
registracija, viešnagės metu 
galima nemokamai apsilankyti 
1 restorane 1 kartą)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ baseinai: 3 (atviri)
 ♦ SPA centras

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį

 ♦ mini golfas
 ♦ gyva muzika
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortai: 2 (kieta danga, dieną)
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ diskoteka 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ gėrimai diskotekoje 
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis
 ♦ sauna 

VIEŠBUČIO VIETA: 21 km iki Milo oro 
uosto, 11 km iki Bodrumo miesto centro, 
5 km iki Torbos gyvenvietės, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 
Viešbučio pagrindiniame penkių aukštų 
pastate yra: 84 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 23–33 kv. m), 8 Suite 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 28-41 
kv. m). Vasarnamiuose yra 328 Villa tipo 
numeriai (maks. 3 asm. 24-47 kv. m). Club 
pastate yra 48 Club tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 24 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, yra 
platforma, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai; paplūdimio rankšluosčiai už 
užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.kervansarayhotels.com.tr 

Vaikams:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas
 ♦ auklė, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ internetas: Wi-Fi 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ seifas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (atvykimo dieną – 
vanduo)

 ♦ balkonas / terasa (Hotel, 
Village)

 ♦ aptarnavimas numeriuose už 
papildomą mokestį (tik Hotel, 
24 valandas)

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ grindys: kiliminė danga (Hotel), 
marmuras (Village), laminatas 
(Club)

 ♦ telefonas
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Armonia Holiday Village & SpA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ barai: 5
 ♦ SPA centras
 ♦ vegetariškas meniu
 ♦ baseinai: 2 (atviri)
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 30 iki 200 
asm.)

 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ a la carte restoranai: 2 (turkiškas ir 
žuvies – būtina išankstinė registracija; 
viešnagės metu galima nemokamai 
apsilankyti kiekviename restorane po 
1 kartą)

 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas (dietinis meniu)
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas (visoje viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ diskoteka 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį

 ♦ gyva muzika (vieną kartą per savaitę)
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį (su 
licencija)

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortas (betoninė danga)
 ♦ krepšinis 
 ♦ mini golfas 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas (sintetinė danga)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ gėrimai diskotekoje 

VIEŠBUČIO VIETA: 54 km iki Milo oro 
uosto, 25 km iki Bodrumo miesto centro, 
5 km iki Turgutreiso gyvenvietės centro, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 
Viešbutį sudaro devyni 3-jų aukštų 
pastatai, kuriuose yra: 381 standartinis 
numeris (maks. 3 asm., 20 kv. m), 48 
Large tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 
30 kv. m). Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
pirsas, baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.armoniabodrum.com

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ mini baras (vandeniu 
papildomas kasdien)
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Vera Club TMT

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ kirpykla
 ♦ barai: 5
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ belaidis internetas registratūroje ir 
baruose

 ♦ restoranas
 ♦ baseinai: 4 (atviri, 1 su jūros vandeniu)
 ♦ a la carte restoranas (turkiškas / 
žuvies, būtina išankstinė registracija. 
Viešnagės metu galima apsilankyti 1 
kartą nemokamai)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ teniso inventorius
 ♦ mini golfas
 ♦ gėrimai diskotekoje, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ krepšinis 
 ♦ biliardas 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį (su 
licencija)

 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Milo oro 
uosto, 1,5 km iki Bodrumo miesto centro, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1982 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2006 metais. 
Viešbutį sudaro šeši 2-jų ir 3-jų aukštų 
korpusai, kuriuose yra: 258 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 24 kv. m), 71 
dviejų kambarių šeimyninis numeris 
(maks. 4 asm., 36 kv. m), 39 vieno 
kambario Annex tipo numeriai (maks. 3 
asm., 24 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, 
yra pirsas, platforma, baras. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.veraclubtmt.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ baseinai vaikams: 3
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas / prancūziškas 
balkonas

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ seifas 
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ mini baras (atvykimo dieną: 
vanduo)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ vonia
 ♦ telefonas
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ a la carte restoranai: 3 (turkiškas, 
žuvies, itališkas – būtina išankstinė 
registracija. Galima nemokamai 
apsilankyti viename iš restoranų 1 
kartą)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas 
 ♦ baseinai: 3 (atviri, 1 su jūros vandeniu)
 ♦ SPA centras
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 7
 ♦ konferencijų salė (iki 85 asm.)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ krepšinis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ gyva muzika
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį (su 
licencija)

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortas (kieta danga, dieną)
 ♦ diskoteka 
 ♦ biliardas 
 ♦ gėrimai diskotekoje
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ teniso inventorius
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 

VIEŠBUČIO VIETA: 12 km iki Milo oro 
uosto, 23 km iki Bodrumo miesto centro, 
Guverdžinliko gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutis yra 
sudarytas iš triaukščių pagrindinio ir Annex 
pastatų. Pagrindiniame pastate yra: 237 
standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 
20-22 kv. m), 6 šeimyniniai numeriai (maks. 4 
asm., 34 kv. m), 2 numeriai pritaikyti žmonėms 
su negalia. Annex pastate yra: 12 standartinių 
numerių (maks. 2+1 asm., 26 kv. m), 12 Junior 
Suite tipo numerių (maks. 4 asm., 34 kv. m), 5 
trijų kambarių šeimyniniai numeriai (maks. 4+1 
asm., 59 kv. m), 6 dviejų kambarių šeimyniniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 36 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas, 
baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai; 
paplūdimio rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.crystalhotels.com.tr 

Vaikams:
 ♦ baseinai: 3
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ švediškas stalas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys: laminatas / 
keraminės plytelės

 ♦ dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ mini baras (atvykimo dieną: 
gaivieji gėrimai)

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę
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Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ virdulys (arbatos ir kavos rinkinys)
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ dušas
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ mini baras (atvykimo dieną: gaivieji 
gėrimai)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje 
ir prie baseino

 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ barai: 3
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Milo oro uosto, 
4 km iki Bodrumo miesto centro, Gumbeto 
gyvenvietėje, 400 m iki paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 2-jų aukštų pastatas, kuriame yra: 82 
standartiniai numeriai (maks. 2 asm., 15 kv. m), 
6 triviečiai numeriai (maks. 3 asm., 30 kv. m), 6 
dviejų kambarių šeimyniniai numeriai (maks. 
4 asm., 45 kv. m), 3 vieno kambario šeimyniniai 
numeriai (maks. 4 asm., 35 kv. m), 3 Suite tipo 
numeriai (maks. 5 asm., 60 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio / žvyro. Skėčiai, 
gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.rossoverdehotel.com 

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ baseinai: 2

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ mini baras (atvykimo dieną: 
vanduo)

 ♦ grindys: plytelės / parketas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ prancūziškas balkonas (Annex)
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salės: 3 (iki 140 asm.)
 ♦ baseinai: 2 (atviri)
 ♦ a la carte restoranai: 2 (žuvies, 
itališkas, imamas mokestis už 
rezervaciją)

 ♦ parduotuvės
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ barai: 4

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ gėrimai diskotekoje, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ sauna 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas
 ♦ mini golfas
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ diskoteka, už papildomą mokestį

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ sauna 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 

VIEŠBUČIO VIETA: 45 km iki Milo oro uosto, 20 km 
iki Bodrumo miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pagrindinis pastatas pastatytas 
2003 metais, Annex kompleksas – 1996 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį 
sudaro du 3-jų, 4-ių aukštų pagrindiniai pastatai 
ir šeši 2-jų, 3-jų aukštų Annex pastatai. Viešbučio 
pagrindiniame pastate yra: 254 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 35 kv. m). Annex komplekse yra: 
67 Annex tipo numeriai (maks. 3 asm., 22 kv. m), 18 
šeimyninių numerių (maks. 4 asm., 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra pirsas, 
baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai; paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.goldenagebodrum.com

Rosso Verde
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Art bodrum Hotel & Club

Salmakis Resort & SpA

VIEŠBUČIO VIETA: 35 km iki Milo oro uosto, 
1,5 km iki Bodrumo miesto, Bardakčio 
gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2008 metais. 
Viešbutį sudaro šeši 3-jų aukštų pastatai, 
kuriuose yra: 190 standartinių numerių 
(maks. 3 asm., 28 kv. m), 1 Junior Suite tipo 
numeris (maks. 4 asm., 50 kv. m), 1 King 
Suite tipo numeris (maks. 4 asm. 70 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra 
baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.salmakis.com.tr

Numeriuose:
 ♦ mini baras (tuščias, tik Hotel)
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ grindys: kiliminė danga (Hotel), 
keraminės plytelės (Club)

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ balkonas (išskyrus 3 Hotel 
Room)

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ grindys: kiliminė danga / keraminės 
plytelės

 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (su AI maitinimo sistema 
vanduo: kasdien)

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinai: 3 (atviri)
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 3
 ♦ konferencijų salė (iki 100 asm.)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ barai: 5
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ konferencijų salė (iki 230 asm.)
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ a la carte restoranas (žuvies, būtina 
išankstinė registracija. Viešnagės metu 
galima apsilankyti 1 kartą nemokamai)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai vakarais
 ♦ krepšinis 
 ♦ treniruoklių salė 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas 
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ smiginis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas (betoninė danga, dieną)
 ♦ aerobika, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius, už užstatą
 ♦ teniso pamokos 

VIEŠBUČIO VIETA: 40 km iki Milo oro uosto, 4 km iki 
Bodrumo miesto, 2 km iki Giumbeto gyvenvietės, 600 m 
iki miesto paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro 5-ių aukštų 
pastatas ir dvidešimt penki 2-jų ir 3-jų aukštų Club tipo 
vasarnamiai. Viešbučio pagrindiniame pastate yra: 52 
standartiniai Hotel tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
25 kv. m). Club tipo pastatuose yra: 92 standartiniai 
Club tipo numeriai (maks. 2 asm., 15 kv. m), 
10 šeimyninių numerių (maks. 4 asm., 35 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio / žvyro, yra platforma. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, autobusas iki paplūdimio (3 kartus per dieną) 
nemokamai, paplūdimio rankšluosčiai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.artotelbodrum.com

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ baseinai vaikams: 3

Vaikams:
 ♦ auklė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas
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Numeriuose:
 ♦ seifas registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ balkonas (ne visur)
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ grindys: plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranas
 ♦ barai: 3
 ♦ baseinas (atviras)

VIEŠBUČIO VIETA: 55 km iki Milo oro uosto, 
24 km iki Bodrumo miesto centro, 6 km iki 
Turgutreiso gyvenvietės centro, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1989 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 4-ių aukštų 
pastatas ir 2-jų aukštų Annex korpusas. 
143 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
20-24 kv. m), 18 vieno kambario šeimyninių 
numerių (maks. 4 asm., 29 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas, 
platforma (betoninė), baras. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.acacia-club.com

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 
liepą, rugpjūtį)

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ prancūziškas balkonas
 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ grindys: laminatas
 ♦ vonia
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2 (atviri)
 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų salės: 1 (iki 80 asm.)
 ♦ parduotuvės
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ barai: 4
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ SPA centras
 ♦ gydytojo kabinetas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ gėrimai diskotekoje, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sauna
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas, už užstatą
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas (dieną)
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso inventorius, už užstatą

 Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika
 ♦ buriavimas, už papildomą 
mokestį (su licencija)

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą 
mokestį

 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ smiginis 
 ♦ gyva muzika 

VIEŠBUČIO VIETA: 61 km iki Milo oro uosto,
23 km iki Bodrumo miesto centro, 4 km iki Turgutreiso 
gyvenvietės, kitoje kelio pusėje nuo paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 metais. Penkiuose 3-jų ir 4-ių aukštų 
viešbučio pastatuose yra: 173 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 20 kv. m), 9 šeimyniniai numeriai 
(maks. 4+1 asm., 35–40 kv. m), 3 Suite tipo numeriai 
(maks. 4+2 asm., 60 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.goldenbeach.com.tr
Ekonominė klasė

Acacia Hotel
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blue bodrum beach

VIEŠBUČIO VIETA: 50 km iki Milo oro 
uosto, 21 km iki Bodrumo miesto, 3 km iki 
Turgutreiso gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2006 metais. 
Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų pastatas, 
kuriame yra 67 standartiniai numeriai (maks. 
3 asm., 16-24 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.pedahotels.com 
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ dušas
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

Numeriuose:
 ♦ seifas registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas (atviras)
 ♦ barai: 2
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 2
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ baseinas (atviras)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ nardymo pamokos, už 
papildomą mokestį

 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį

 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis 

 Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 38 km iki Milo oro uosto, Giumbeto 
gyvenvietėje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro dvylika 3-jų aukštų 
pastatų, kuriuose yra 205 standartiniai numeriai (maks. 2+1 
asm., 14 kv. m).
PAPLŪDIMYS: miesto, smėlio / žvyro. Baras už papildomą 
mokestį. Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.pedahotels.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ baseinas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas

Viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota
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Didimas
Egėjo jūRoS pAKRANTėS šIRDIS

Kurortai

Didimas – išskirtinis, tačiau daug kam dar 
neatrastas Turkijos kurortas. Čia labai laukiami ramų 
poilsį vertinantys turistai, neabejingi istoriniam 
paveldui ir praeitiems paminklams. Didimas yra 

ideali vieta poilsiui su vaikais, kadangi jūros pakrantė 
yra smėlėta ir sekli. Mėgstantys aktyvų laisvalaikį 
taip pat neliks nusivilę. Pasirenkite tikrai turiningoms 
atostogoms!
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Club Tarhan 

Palm Wings 

DIDIMAS

Buyuk 
Anadolu

Venosa Beach 
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Turistus masina

Beveik 55 km besitęsiantis švariausias, smulkaus ir švelnaus 
smėlio „Altinkum“ paplūdimys, kuris išvertus iš turkų kalbos 
reiškia „auksinis paplūdimys. Pageidaujantys istorinių 
ekskursijų vyksta pamatyti Apolono šventyklos fragmentų 
arba į tokius antikinius miestus kaip Prijena, Miletas bei 
Efesas. Vakarėjant Didimo gyvenimo ritmas persikelia į miesto 
gatves ir po tradicinės turkiškos vakarienės turistai patraukia 
į didžiausią Didime ir vieną labiausiai lankomų Egėjo regione 
„Medūzos“ diskoteką, kur linksmybės tęsiasi iki ryto.

Žodis didima reiškia „dvyniai“ ir sieja legendinę 
Dzeuso ir leto pažintį, po kurios gimė Apolonas 
ir Artemidė.

 Didimą garsina 
paplūdimiai 
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Majesty Club Tarhan beach

palm Wings beach Resort

Numeriuose:
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras (atvykus - gaivieji 
gėrimai ir alus)

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2 (atviri)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranas (tarptautinis, 
būtina išankstinė registracija)

 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas (dietinis meniu)
 ♦ barai: 5
 ♦ konferencijų salė (iki 550 asm.)
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ gėrimai diskotekoje, už papildomą mokestį
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso kortas (betoninė danga)
 ♦ sauna 
 ♦ mini golfas
 ♦ diskoteka 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 82 km Bodrumo 
oro uosto, 6 km iki Didimo miesto 
centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2012 metais. Viešbutį sudaro 2-jų 
aukštų pastatai, kuriuose yra: 256 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 
asm., 24 kv. m), 8 dviejų kambarių 
šeimyniniai numeriai (maks. 3+1 
asm., 40 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, 
yra baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.majesty.com.tr 

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 7 metų)
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ seifas 
 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras (vandeniu papildoma 
kasdien)

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ grindys: kiliminė danga (Main 
Building), keraminės plytelės 
(Bungalow)

 ♦ balkonas / terasa (arba 
prancūziškas balkonas)

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas (vestibiulis, 
konferencijų salės, šalia baseino)

 ♦ kirpykla
 ♦ konferencijų salės: 4 (nuo 100 iki 
1000 asm.)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ barai: 6
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranai: 3 
(turkiškas, Viduržemio jūros 
regiono, itališkas, būtina 
išankstinė registracija. Viešint 
ne mažiau kaip 7 naktis galima 
apsilankyti viename restorane 
nemokamai)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinai: 2 (atviri)
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ SPA centras
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių valymo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ pirtis
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ gėrimai diskotekoje, už papildomą 
mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ sauna
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso kortas (betoninė danga)
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ smiginis

VIEŠBUČIO VIETA: 80 km iki Milo oro uosto, 1 km iki Didimo 
miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų pastatas 
ir 84 vieno aukšto vasarnamiai. Pagrindiniame pastate yra: 
68 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 21 kv. m), 4 dviejų 
kambarių Junior Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 60 kv. m), 
4 numeriai pritaikyti žmonėms su negalia. Vasarnamiuose 
yra: 157 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 28 kv. m), 103 
standartiniai numeriai (su dviaukšte lova vaikams, maks. 2+2 
asm., 37 kv. m), 30 dviejų kambarių šeimyninių numerių (maks. 
4 asm., 65 kv. m), 4 dviejų kambarių Suite tipo numeriai (maks. 
4 asm., 65 kv. m).  
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra pirsas, platforma, baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO:  skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.palmwings.com.tr

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 
metų)

 ♦ švediškas stalas
 ♦ baseinas

Ultra viskas 
įskaičiuota

Viskas
įskaičiuota

HV-1
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Venosa beach Resort & SpA

buyuk Anadolu Didim Resort Hotel

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ televizorius 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ uždaras baseinas
 ♦ barai: 3
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ restoranas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salės: 2
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla

 Pramogos ir sportas:
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ krepšinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 82 km iki Milo oro uosto, 
70 km iki Kušadasio miesto centro, 6 km iki 
Didimo miesto centro, Aydin gyvenvietėje, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 6-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra: 255 standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
26 kv. m), 12 dviejų kambarių Suite tipo numerių 
(maks. 4 asm., 55 kv. m), 4 dviejų kambarių Junior 
Suite tipo numeriai (maks. 4 asm., 42 kv. m). 
Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai; paplūdimio 
rankšluosčiai už užstatą.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.bah.com.tr 
Ekonominė klasė 

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinai vaikams: 2

Numeriuose:
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (24 valandas)

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras (vandeniu papildoma 
kasdien)

 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ a la carte restoranai: 3 (turkiškas, 
žuvies, itališkas, būtina išankstinė 
registracija. Savaitinės viešnagės 
metu galima nemokamai apsilankyti 
viename iš restoranų 1 kartą; gėrimai, 
už papildomą mokestį)

 ♦ barai: 4
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ konferencijų salės: 2 (iki 800 asm.)
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranas (dietinis meniu)
 ♦ kirpykla
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ baseinai: 2 (atviri)
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ belaidis internetas (visoje viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ parduotuvės

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ gėrimai diskotekoje, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ krepšinis 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ pirtis
 ♦ teniso inventorius, už užstatą
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas (betoninė danga)
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ turkiška pirtis 

VIEŠBUČIO VIETA: 80 km iki Milo oro uosto, 5 km 
iki Didimo miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 12-kos aukštų pastatas, 
kuriame yra: 260 standartinių numerių (maks. 
2+1 asm., 25 kv. m), 40 dviejų kambarių 
šeimyninių numerių (maks. 5 asm., 40 kv. m). 
Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.venosa.com.tr 

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ baseinas
 ♦ diskoteka 

Viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota
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Kušadasis
AlSuojANTIS ISToRIjĄ IR DIDybĘ

Kurortai

Kone per kelerius metus provincialus žvejų kaimelis 
virto vienu iš madingiausių ir geriausių Turkijos 
kurortų, pritraukiančiu žmonių iš viso pasaulio. 
Auksaspalvis paplūdimių smėlis, šiltas jūros 

vanduo, didelis viešbučių pasirinkimas, puikios 
sąlygos aktyviam poilsiui ir senųjų epochų 
paveldas – ko gi dar reikia norintiems palepinti 
save saule, jūra ir pramogomis? 
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Nacionalinis
Kalamaki parkas

Samoso sala

Įdomu Išvertus iš turkų kalbos kusadasi reiškia 
„paukščio salą“.
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Platus viešbučių 
pasirinkimas
Viešbutį galite išsirinkti trejose kurorto 
zonose: Kušadasio mieste, Pigal ir 
„Ilgajame paplūdimyje“. Kušadasio 
mieste viešbučiai – šiuolaikiniai pastatai, 
įsikūrę prie jūros ir paplūdimių, kuriuose 
daugiausia yra platformos. Pigal zonoje 
rasite didelį vandens sporto ir pramogų 
pasirinkimą. „Ilgasis paplūdimys“ yra itin 
populiarus ir garsėja 4-5 žvaigždučių 
viešbučiais. 

Muziejus po atviru dangumi
Poilsis Kušadasyje – puiki galimybė 
susipažinti su Turkijos istorija. 
Patraukliausia kurorto dalis – rajonas 
„Kale“. Klaidžiodami siauromis jo 
gatvelėmis, galėsite įsivaizduoti, kaip 
šis miestas atrodė anksčiau. Senoviniai 
tradiciniai namai, spalvingi turgūs, 
didinga mečetė – visa tai primena gražią 
Kušadasio praeitį. Užsukite į įspūdingiausią 
Kušadasio mečetę, vadinamą „Kaleiči“. 
1800 m2 plotą užimančioje mečetėje vienu 
metu telpa 550 žmonių. Susipažinkite ir 
su Kušadasio simboliu – pilimi-tvirtove, 
įsikūrusia „Balandžių saloje“.

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

Kurortas apsuptas garsiausių 
antikinių paminklų, tarp 
kurių ir senieji Efeso, Didimo, 
Prijeno, Mileto miestai. Jei 
norėsite trumpam įkvėpti 
graikiško oro, Jūsų laukia 
Samos sala.
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Sealight Resort Hotel

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 6
 ♦ konferencijų salės: 5 (nuo 25 iki 850 
asm.)

 ♦ kino salė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ a la carte restoranai: 4 (itališkas, kinų, 
turkiškas ir žuvies, būtina išankstinė 
registracija. Viešint 7 dienas ir daugiau, 
kiekviename restorane galima 
nemokamai apsilankyti po 1 kartą)

 ♦ baseinai: 3 (uždaras, su kalneliais, su 
jūros vandeniu)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas (sintetinė danga, 
dieną)

 ♦ sauna (reikalinga registracija)
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ smiginis 
 ♦ gyva muzika
 ♦ šaudymas iš lanko 
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ krepšinis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ mini golfas 
 ♦ biliardas
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį 
(2 takeliai)

 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ vandens aerobika
 ♦ joga 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ diskoteka

VIEŠBUČIO VIETA: 139 km iki Milo oro uosto, 
5 km iki Kušadasio miesto centro, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 
9-ių aukštų viešbučio pastate yra: 343 
standartiniai numeriai (maks. 3 asm., 
25 kv. m), iš jų 4 numeriai pritaikyti žmonėms 
su negalia, 80 Superior tipo numerių (maks. 
3+1 asm., 45 kv. m), 7 Corner Suite tipo 
numeriai (maks. 3+1 asm., 52 kv. m), 22 
Red Door Deluxe tipo numeriai (maks. 2 asm., 
33 kv. m), 8 Deluxe tipo numeriai (maks. 
2 asm., 40 kv. m), Presidental tipo numeris 
(maks. 2 asm., 240 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas, yra 
baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sealighthotel.com 

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ švediškas stalas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ seifas 
 ♦ vonia
 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas: 2 
kartus per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(nuo 00:00 iki 06:00)

 ♦ mini baras (gaiviaisiais 
gėrimais papildoma 
kasdien)

Ultra 
viskas
įskaičiuota
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Kustur Club Holiday Village Viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ patalynės keitimas: 3 
kartus per savaitę

 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (tuščias, 
užpildymas: pagal atskirą 
užklausą, už papildomą 
mokestį)

 ♦ seifas, už papildomą 
mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ grindys: kiliminė danga (2 
aukšte), keraminės plytelės 
(1 aukšte)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 6
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinai: 2
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 5 (turkiškas, 
žuvies, azijietiškas, itališkas, 
meksikietiškas – būtina išankstinė 
registracija, už papildomą mokestį)

 ♦ vandens kalneliai: 5
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos

 Pramogos ir sportas:
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ krepšinis 
 ♦ bemotorės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ mini golfas 
 ♦ gyva muzika
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna
 ♦ teniso kortai: 2 (kieta danga, dieną)
 ♦ video žaidimai, už papildomą 
mokestį

 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

 ♦ vandens aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ šaudymas iš lanko
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka

VIEŠBUČIO VIETA: 137 km iki Milo oro uosto, 
3 km iki Kušadasio centro, 15 km iki antikinio 
Efeso miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1966 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbučio 
pastatuose yra: 102 Garden tipo numeriai (maks. 
2 asm., 29 kv. m), 318 Superior tipo numerių 
(maks. 3 asm., 31 kv. m), 24 šeimyniniai numeriai 
(maks. 4 asm., 31 kv. m).
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas, yra baras. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.kusturclub.com

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ švediškas stalas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinai vaikams: 2
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ mini zoologijos sodas
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onyria Claros beach & SpA Resort

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas (dietinis, vegetarinis 
maitinimas)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ barai: 10
 ♦ baseinai: 4
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranai: 4 (itališkas, 
turkiškas, Viduržemio jūros regiono, 
meksikietiškas, rytietiškas (tik 
suaugusiems), būtina išankstinė 
registracija, savaitinės viešnagės 
metus galima nemokamai 
apsilankyti 4 restoranuose)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ vandens pramogų parkas (8 
kalneliai suaugusiems, 10 kalnelių 
vaikams)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ SPA centras
 ♦ konferencijų salės: 2 (nuo 50 iki 
400 asm.)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ uždaras baseinas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna 
 ♦ pirtis
 ♦ buriavimas (su licencija)
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortai: 2 (sintetinė danga, dieną)
 ♦ mini golfas 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, 
už papildomą mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ šaudykla (šaudymas iš pneumatinio 
šautuvo)

 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka 
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ gyva muzika
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį
 ♦ petankė 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 180 km iki Milo oro 
uosto, 45 km iki Kušadasio miesto centro, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutis 
sudarytas iš 9-ių aukštų pagrindinio pastato ir 
3-jų aukštų vasarnamių. Pagrindiniame pastate 
yra: 170 standartinių numerių (maks. 2+2 asm., 
31 kv. m), 12 Suite tipo numerių (maks. 3+1 
asm., 70 kv. m), 2 trijų kambarių King Suite tipo 
numeriai (maks. 2 asm., 155 kv. m). „Garden 
Villas“ komplekse yra: 104 standartiniai Garden 
Villas tipo numeriai (maks. 2+1 asm. 30 kv. m), 
208 dviejų kambarių šeimyniniai Garden Villas  
tipo numeriai (maks. 4+1 asm., 48 kv. m.), 8 
dviaukštės VIP vilos (maks 6 asm., 175 kv. m.).
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas (2, vienas 
suaugusiems), yra baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.onyriaclarosresort.com 

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ elektroninė auklė, už papildomą 
mokestį

 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ baseinas
 ♦ švediškas stalas

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius: centrinis (Main 
Building), individualus („Garden Villas“)

 ♦ aptarnavimas numeriuose: visą 
parą

 ♦ mini baras (gaiviaisiais gėrimais, 
papildoma kasdien)

 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ televizorius
 ♦ internetas: Wi-Fi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas / terasa

Viskas
įskaičiuota
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omer Holiday Resort Viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ grindys: plytelės / laminatas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ televizorius 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ mini baras (vandeniu papildoma 
kasdien; gaivieji gėrimai, už 
papildomą mokestį)

 ♦ telefonas
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ internetas: Wi-Fi 
 ♦ oro kondicionierius: individualus

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ Wellness centras
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas: viešosiose vietose 
 ♦ baseinas
 ♦ a la carte restoranas (3 virtuvės: 
Meksikos, italų ir žuvies, būtina 
išankstinė registracija. Visos 
viešnagės metu galima nemokamai 
aplankyti vieną restoraną)

 ♦ barai: 5
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ vandens kalneliai: 2

 Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ diskoteka 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ gyva muzika
 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso kortas (betono danga, dieną)
 ♦ krepšinis 
 ♦ žaidimų automatai, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės, už papildomą mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso inventorius 

VIEŠBUČIO VIETA: 120 km iki Milo oro uosto, 
4 km iki Kušadasio miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1974 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
penki 1-o, 2-jų ir 3-jų aukštų pastatai, kuriuose 
yra: 114 standartinių numerių (maks. 3 asm., 19-
25 kv. m), 18 dviejų kambarių šeimyninių numerių 
(maks. 5 asm., 40 kv. m), 58 Superior tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 24-30 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro, yra 
baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.sharkhotels.com

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
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Imbat Hotel

Numeriuose:
 ♦ televizorius 
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ mini baras (vanduo)
 ♦ vonia
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus (pagal tvarkaraštį)

 ♦ internetas: Wi-Fi
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ grindys: laminatas
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (gėrimai)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ a la carte restoranas (itališkas, būtina 
išankstinė registracija, savaitinės viešnagės 
metu apsilankymas 1 kartą – nemokamai)

 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinas
 ♦ konferencijų salė (iki 250 asm.)
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ barai: 6

 Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ bemotorės vandens sporto priemonės 
 ♦ sauna
 ♦ smiginis 
 ♦ biliardas 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas („Grand Blue Sky“, dieną)
 ♦ gyva muzika
 ♦ turkiška pirtis

VIEŠBUČIO VIETA: 131 km iki Milo 
oro uosto Bodrume, 3 km iki Kušadasio 
centro, 18 km iki antikinio Efeso miesto, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1964 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 
Viešbučio pastatuose yra 310 
standartinių numerių (maks. 3+1 asm., 
30 kv. m), iš jų 3 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.imbat.com.tr 

Vaikams:
 ♦ švediškas stalas (nuo birželio iki 
rugsėjo)

 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, nuo 
birželio iki rugsėjo)

Viskas 
įskaičiuota

Ku
ša

da
si

s

grand blue Sky

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranai: 3 (žuvies, 
itališkas, kinų)

 ♦ braai: 6
 ♦ baseinai: 2
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės

 Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 2 (kieta danga, dieną)
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna 
 ♦ motorinės vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ biliardas 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ aerobika 
 ♦ gyva muzika
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 139 km iki Milo oro uosto, 
3 km iki Kušadasio miesto centro, 18 km 
iki antikinio Efeso miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2010 metais. 6-ių aukštų 
viešbučio pastatuose yra: 325 standartiniai 
numeriai (maks. 3 asm., 35 kv. m), 3 numeriai 
pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: smėlio, nuosavas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.grandbluesky.com Vaikams:

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 
nuo birželio iki rugsėjo)

 ♦ baseinas

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (nuo 01:00 
iki 06:00)

 ♦ balkonas
 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras (vanduo, papildomas: 
pagal atskirą užklausimą)

 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ televizorius 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ vonia

Viskas
įskaičiuota+
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Club Hotel grand Efe

Atlantique Holiday Club

Numeriuose:
 ♦ mini baras (tuščias, numeriuose 
su vaizdu į jūrą)

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ televizorius 
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ balkonas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2
 ♦ barai: 5
 ♦ konferencijų salė (iki 120 asm.)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ a la carte restoranas (žuvies, būtina 
išankstinė registracija)

 ♦ restoranas
 ♦ kirpykla
 ♦ vandens kalneliai: 5

 Pramogos ir sportas:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ diskoteka
 ♦ mini golfas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika
 ♦ teniso kortai: 2 (kieta danga, dieną)
 ♦ mini futbolas 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ smiginis 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ gėrimai diskotekoje, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso inventorius
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ krepšinis 

VIEŠBUČIO VIETA: 137 km iki Milo oro 
uosto, 8 km iki Kušadašio miesto centro, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1974 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. 
Viešbutį sudaro 4-ių aukštų pastatai, 
kuriuose yra 379 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm. 20 kv. m), 39 šeimyniniai 
numeriai (maks. 4 asm., 35 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio. Skėčiai, 
gultai nemokamai; čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai už papildomą mokestį.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai nemokamai; 
čiužiniai už papildomą mokestį.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.atlantiqueclub.com 

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ telefonas
 ♦ televizorius 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ mini baras (tuščias)
 ♦ grindys: kiliminė danga

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinai: 2
 ♦ konferencijų salė (iki 200 asm.)
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 5
 ♦ gydytojo kabinetas
 ♦ kirpykla

VIEŠBUČIO VIETA: 167 km iki Milo oro uosto, 1 km 
iki Ozdere gyvenvietės, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2012 metais. 8-ių aukštų 
viešbučio pastate yra: 383 standartiniai numeriai 
(maks. 3 asm., 24 kv. m), 2 Suite tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 38 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / žvyro. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.grandefe.com

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ baseinai: 2
 ♦ žaidimų aikštelė

Viskas 
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 Pramogos ir sportas:
 ♦ mini golfas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ diskoteka
 ♦ video žaidimai, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortai: 3 (kieta danga, dieną)

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ baseinas

+
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  Kelionės dokumentai

Prieš išvykstant poilsiauti būtina įsitikinti, kad turite visus reikiamus 
dokumentus, galiojančius užsienio kelionėms – asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą, kelionės bilietus, draudimo polisus ir pan.
Pasas yra pagrindinis asmens dokumentas, skirtas vykti į užsienio 
valstybes. Atkreipiame dėmesį į tai, kad kiekvienas keliaujantysis į Turkiją 
privalo turėti su savimi galiojantį pasą. Vykstančiųjų į Turkiją pase privalo 
būti ne mažiau kaip vienas tuščias lapas vizai bei atvykimo / išvykimo 
spaudams. Tarnybinis ir diplomatinis pasai nėra tinkami dokumentai vykti į 
poilsinę kelionę. Įsitikinkite, kad Jūsų paso, vizų ir kitų dokumentų galiojimo 
laikas nepasibaigęs. Atkreipiame dėmesį į tai, kad įvažiuojančiojo į šalį 
asmens pasas turi galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo 
kelionės pabaigos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į šalies migracijos 
tarnybas.
Kelionės dokumentus (elektroninio formato aviabilietą ir apgyvendinimo 
viešbutyje dokumentą „vaučerį“) Jums turi įteikti kelionių agentūros 
darbuotojai. Išimtiniais atvejais, suderinus su kelionių organizatoriumi, 
dokumentus galima atsiimti Vilniaus oro uoste UAB „Tez Tour“ atstovybėje. 
Skrydžių ir apgyvendinimo informacija yra spausdinama ant vieno lapo, o 
visas dokumentų rinkinys („Kelionės dokumentai“) išskiriamas į dvi dalis: 
„kopija keliautojams“ ir „kopija viešbučiui“. Dokumentus prašome saugoti iki 
grįžimo iš kelionės dienos. 

Vizos

Lietuvos piliečiams, vykstantiems turistiniais tikslais į Turkiją, viza 
nereikalinga, tačiau turistai viešėti šioje šalyje gali ne ilgiau nei 90 dienų 
per 180 dienų laikotarpį. Kitais tikslais į Turkiją vykstantiems asmenims 
reikalavimas turėti vizą išlieka. Ne Lietuvos Respublikos piliečiams 
migracijos tarnybų reikalavimai ir vizų išdavimo tvarka gali skirtis. Dėl visos 
reikalingos informacijos, būtina kreiptis į kelionių agentūrą ar atitinkamos 
šalies diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas. Išsamiau 
www.pasienis.lt ir www.migracija.lt.
DĖMESIO! Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su 
Lietuvos Respublika, piliečiams, norintiems į kelionę vykti iš Lietuvos, būtina 
daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza. Išsamiau (www.pasienis.lt 
ir www.migracija.lt).
ATTENTION! Tourists, who are the citizens of foreign countries, which do not 
have visa agreement with the Republic of Lithuania, must have a multiple visa 
Schengen or national) when purchasing a trip with departure from Lithuania 
/ return to Lithuania, valid not less than the duration of the trip (more 
information – www.migracija.lt).
ВНИМАНИЕ! Гражданам зарубежных стран не имеющим 
безвизового соглашения с Литовской Республикой, 
которые приобрели туристическую поездку, вылета / 
возврата из / в Литовскую Республику должны иметь 
многократную (национальную или шенгенскую) визу, 
сроком действия визы не менее продолжительности 
поездки / путёвки (подробную информацию можно 
получить www.migracija.lt).
UAB „Tez Tour“ neatsako už tai, kad neįsigijęs vizos turistas neišvyksta į 
kelionę, taip pat už pasienio bei migracijos tarnybų priimtus sprendimus 
turisto atžvilgiu bei dėl to patirtus nuostolius.

Vaiko išvykimas į užsienį

Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais reikia laikytis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės patvirtintos, vaiko laikino išvykimo į užsienio 
valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos. Vaikas, vykstantis į 
kelionę privalo turėti galiojantį pasą ir kitus dokumentus, reikalingus kelionei 
(kelionės bilietus, draudimo polisą). 
Jeigu vaikas vyksta vienas ar su jį lydinčiu asmeniu į Turkiją, Lietuvos 
pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš 
tėvų arba globėjų sutikimas ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas 
turi būti paliudytas notaro, Lietuvos diplomatinės atstovybės ar konsulinės 
įstaigos pareigūno arba seniūno. Vaikui išvykstant su jį lydinčiu asmeniu, 
sutikime turi būti nurodyti vaiką lydinčio asmens ir vaiko duomenys: vardas, 
pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos piliečio paso dokumento 
duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas.
Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo 
jis išvyksta į Turkiją, pavarde, Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
pareigūnams pareikalavus, turi būti pateikiamas vaiko gimimo liudijimas 
(originalas arba notaro patvirtinta kopija).
Vaikų grupėms, vykstant į ekskursijas, turistines ar kitas keliones, būtinas 
kelionės organizatoriaus parašu ir antspaudu patvirtintas raštas su 
išvykstančių vaikų ir jų lydinčių asmenų sąrašu bei šio rašto kopija. Sąraše 
privalo būti nurodyti išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų duomenys: 
vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos piliečio paso 
duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas, taip pat kelionės 
organizatoriaus duomenys (pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas, 

telefonas, fakso numeris, el. paštas). Vaikui, kuriam nustatyta globa 
(rūpyba), globėjas (rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar 
jo įgaliotas asmuo, likus ne mažiau nei 3 dienoms iki išvykimo, privalo raštu 
informuoti savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie laikiną 
vaiko išvykimą, nurodant kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vaikas vyksta.
Nuo 2007 m. birželio 1 d. Savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos 
skyriai sutikimų vaikui laikinai išvykti į užsienio valstybes nebeišduoda. 
Atitinkamą dokumentą gali parašyti globėjas (rūpintojas), kurio parašo 
tikrumas turės būti patvirtintas notaro, Lietuvos diplomatinės atstovybės ar 
konsulinės įstaigos pareigūno arba seniūno. Daugiau informacijos apie vaikų 
išvykimo į užsienį sąlygas ieškokite interneto svetainėje www.pasienis.
lt arba sužinokite paskambinę Valstybės sienos apsaugos tarnybai. 

Vaiko palyda

Vaiko palydos paslaugos sąlygos ir tvarka bendrovės „Small Planet 
Airlines“ skrydžiuose.
Vaikai nuo 5 iki 13 metų (imtinai) gali skristi lėktuvu tik lydimi kito vyresnio 
nei 16 metų asmens. Jei toks asmuo kartu nekeliauja, vaikams nuo 5 iki 
13 metų (imtinai) turi būti užsakyta speciali paslauga – nelydimų vaikų 
palyda. Vaikai iki 5-ių metų gali keliauti tik kartu su tėvais ar kitais kartu 
skrendančiais ir juos globojančiais asmenimis. 14-kos metų ir vyresni vaikai, 
turintys tinkamus asmens dokumentus ir tėvų / globėjų sutikimus gali 
keliauti vieni.
Nelydimų vaikų palydos paslauga atskirais atvejais gali būti užsakyta ir 
vyresniems – 14-15 metų vaikams. Nelydimų vaikų palydos paslauga yra 
mokama – 225 LT už palydą skrydyje į vieną pusę arba 450 LT, jei palyda 
reikalinga skrydžiuose abiem kryptimis.
Dėl nelydimų vaikų palydos būtina susitarti su kelionių organizatoriumi arba 
kelionių agentūra iš anksto, prieš perkant bilietą ar iš anksto organizuotą 
turistinę kelionę. Užsakius paslaugą turi būti gautas UAB „Tez Tour“ 
patvirtinimas. UAB „Tez Tour“ derina užsakomą palydą su vežėju. Nelydimų 
vaikų gali būti ne daugiau nei 6 viename skrydyje. Dėl likusių laisvų vietų 
skaičiaus prašome kreiptis į kelionių agentūrą arba UAB „Tez Tour“.
Užsakant nelydimų vaikų palydą, reikalinga pateikti šią informaciją bei 
užpildyti prie šios tvarkos pridėtą nelydimo vaiko palydos užsakymo formą, 
kurią rasite interneto svetainėje www.teztour.lt. 
1. Nelydimo vaiko vardą ir pavardę, privalu nurodyti pilną vardą (mažesni 
vaikai gali neprisiminti pavardės);
2. Vaiko amžių;
3. Vaiko gyvenamosios vietos adresą, telefoną;
4. Vaiką išvykimui oro uoste palydinčio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios 
vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono kodu);
5. Vaiką atvykimo oro uoste  pasitinkančio asmens vardą, pavardę, 
gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono 
kodu). Gyvenamosios vietos adresas turi būti nurodytas atvykimo oro uosto 
vietovėje. 
6. Vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojančio asmens vardą, pavardę, 
gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono 
kodu).
Atspausdinami ir užpildomi 4 (keturi) nelydimo vaiko palydos užsakymo 
formos egzemplioriai. Vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojantis asmuo 
pasirašo visuose 4-iuose nelydimo vaiko palydos užsakymo formos 
egzemplioriuose grafoje – DECLARATION OF PARENT GUARDIAN.  
Užpildyta ir pasirašyta nelydimo vaiko palydos užsakymo formos kopija turi 
būti persiųsta UAB „Tez Tour” elektroniniu paštu – 
avia@teztour.lt, ne vėliau nei 72 valandos iki skrydžio. Vaiką išlydintis asmuo 
turės perduoti visus 4-is užpildytus nelydimo vaiko palydos užsakymo formos 
egzempliorius išvykimo oro uosto skrydžio registracijos darbuotojams, tačiau 
tik originalias kopijas ir tik patvirtintas parašu.
Išlydintis asmuo kartu su vaiku, kuriam užsakyta nelydimo vaiko palydos 
paslauga turi atvykti anksčiau į oro uostą bei prisistatyti vaiką registracijai į 
skrydį vykdantiems oro uosto darbuotojams. Išlydintis asmuo privalo lydėti 
vaiką iki užregistravimo į skrydį pradžios bei pasilikti išvykimo oro uoste 
iki orlaivio pakilimo, jei kiltų kokių nors nesklandumų vykdant išvykimo 
formalumus ar skrydžių vėlavimo / atšaukimo atvejais. Registracijos 
personalas vaiką palydės į orlaivį, kur jis bus perduotas skrydžių palydovų 
priežiūrai. Atvykus į paskirties oro uostą, vaiką pasitiks oro uosto keleivių 
aptarnavimo tarnybos darbuotojai ir palydės pro visas patikras iki atvykimo 
zonos, kur vaiką turės pasitikti sutinkantis asmuo. Susisiekus su sutinkančiu 
asmeniu ir įsitikinus pagal pateiktus dokumentus, kad tai tas pats asmuo, 
vaikas bus perduotas sutinkančiojo asmens rūpybai. Sutinkantis asmuo turės 
pasirašyti palydos dokumentus. 
DĖMESIO! Paslaugos įkainiai ir / ar paslaugos suteikimo tvarka gali keistis. 
Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, dėl informacijos 
suteikimo prašome kreiptis į Jus aptarnaujančią kelionių agentūrą.

Skrydis nėštumo metu

Aviakompanijos „Small Planet Airlines“ taisyklės numato, kad nėščioji 
privalo turėti pažymą (anglų kalba), kurioje būtų nurodyta nėštumo trukmė 
ir leidimas skristi. Po 34 nėštumo savaitės, skraidyti nepatariama. Po 36 
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Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

nėštumo savaitės moterys „Small Planet Airlines“ lėktuvais nėra skraidinamos. 
Nei aviakompanija „Small Planet Airlines“ ar kitas skrydį vykdantis vežėjas, nei 
UAB „Tez Tour“ neprisiima jokios atsakomybės dėl motinos ar vaiko sveikatos 
sutrikimų. Daugiau informacijos – www.smallplanet.aero/lt/. 
Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, dėl informacijos 
prašome kreiptis į Jus aptarnaujančią kelionių agentūrą. Atkreipiame Jūsų 
dėmesį, kad pažymos apie nėštumą ypač griežtai tikrinamos Turkijoje.

Skiepai

Viena efektyviausių profilaktikos priemonių nuo užkrečiamųjų ligų – 
skiepai. Prieš vykdamas į kelionę, kiekvienas žmogus turėtų sužinoti apie 
užkrečiamųjų ligų riziką ir galimas profilaktikos priemones. Pasiskiepijus tik 
po tam tikro laiko susidaro pakankamas imunitetas. Šis laikotarpis priklauso: 
nuo kokios ligos skiepijama, kiek kartų reikia skiepyti, ar žmogus nuo šios 
ligos buvo skiepytas anksčiau. Todėl dėl skiepų į medikus reikia kreiptis likus 
4-6 savaitėms iki kelionės. Skiepytis rekomenduojama atsižvelgiant į: 
kurią šalį keliaujama, kelionės trukmę, gyvenimo toje šalyje sąlygas, 
keliautojo amžių, sveikatos būklę, ankstesnius skiepijimus, skiepų kainą.  
Informaciją apie skiepus keliautojams ir profilaktinį skiepijimą, keliaujant į 
konkrečią valstybę, galite rasti Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 
centro pateiktose rekomendacijose interneto svetainėje – 
www.ulac.lt/keliautojams. 

Draudimas

Prieš vykstant į kelionę, neprivaloma, bet rekomenduojama įsigyti 
medicininių išlaidų draudimą.  Rekomenduojame su draudimo sąlygomis 
išsamiai susipažinti dar prieš išvykstant į kelionę. Draudimo kompanijoje, 
kurioje įsigijote draudimą, sužinokite, kur kreiptis įvykus draudiminiam 
įvykiui. Be to, mes rekomenduojame susipažinti ir su kitomis finansinių 
nuostolių draudimo rūšimis (neįvykusios kelionės draudimas, draudimas 
nuo nelaimingų atsitikimų, bagažo praradimo draudimas, paso draudimas ir 
pan.) bei jomis apsidrausti.

Skrydžio laikai

Prieš kiekvieną kelionę, būtinai pasitikslinkite skrydžio laikus. Vykdami iš 
Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelionę pardavusioje kelionių 
agentūroje arba interneto svetainėse, adresais: www.vilnius-airport.lt/lt/, 
www.teztour.lt.
Pasitikslinti skrydžio laikus reikia ir grįžtant iš atostogų. Šią informaciją Jums 
suteiks TEZ TOUR atstovas arba ją galite rasti prie viešbučio registratūros 
esančiame informaciniame stende,  informaciniame segtuve ar www.teztour.lt. 
Kai kuriais atvejais (dėl meteorologinių sąlygų, neleidžiančių vykdyti atitinkamo 
skrydžio, netikėtai atsiradusių skrydžių saugos trūkumų ir streikų, turinčių 
įtakos skrydį vykdančio oro vežėjo veiklos vykdymui ir pan.) net ir lėktuvo biliete 
nurodytas laikas gali būti pakeistas. Prašome sekti pakeitimus.   
Paprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus 2 valandoms iki skrydžio tam, 
kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti visus pasienio ir muitinės kontrolės 
formalumus. Registracijos metu nurodomos sėdimos vietos lėktuve, todėl 
atvykusieji anksčiau gali pageidauti sėdėti kartu ar tam tikrose vietose. UAB 
„Tez Tour“ neatsako tuo atveju, jeigu klientas pavėluoja arba dėl savo kaltės 
neatvyksta į oro uostą. Informaciją apie orlaivius galite rasti interneto svetainėje 
www.teztour.lt.

Bagažas

Jei nėra nurodyta kitaip, kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, 
nemokamai leidžiama vežtis nuo 12 iki 23 kg registruoto bagažo ir 5 kg 
rankinio bagažo. Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų amžiaus) priklauso 10 kg 
nemokamo registruojamo bagažo ir galima vežtis vieną vaikišką vežimėlį. 
Jeigu keli asmenys daiktus vežasi viename bagaže, vienas bagažas negali 
viršyti 32 kg. Leistinas nemokamo bagažo svoris priklauso nuo skrydį 
vykdančios aviakompanijos taisyklių ir yra nurodomas aviabiliete arba 
kelionės dokumentuose. Daugiau informacijos apie registruotą bei rankinį 
bagažą rasite interneto svetainėje www.teztour.lt. Vežantis daugiau bagažo 
nei leidžiama, reikia papildomai mokėti už kiekvieną viršsvorio kilogramą. 
Mokestis už viršsvorio kilogramą priklauso nuo aviakompanijos taisyklių ir 
skrydžio trukmės. Įkainiai yra skelbiami interneto svetainėje – 
www.teztour.lt.
Rekomenduojama keleiviams vežtis tik kelionei būtiniausius daiktus. 
Registruojamame bagaže neturėtų būti: dužių daiktų, gendančių produktų, 
pinigų, juvelyrinių dirbinių, vertybinių popierių, komercinių ir asmens 
dokumentų ir pan. Į orlaivio saloną draudžiama įsinešti šaunamuosius 
ginklus, jų kopijas, durklus, peilius (tarp jų – ir suvenyrinius), manikiūro 
rinkinius, žirkles, kitus smailius ar aštriabriaunius ir pavojingus, ar pavojingai 
atrodančius daiktus. Daugelį iš šių daiktų galima vežti orlaiviais kaip krovinį, 
jeigu jie įpakuoti pagal krovinių vežimo taisykles.  
Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2006 m. lapkričio 6 d. visuose ES ir Norvegijos, 
Islandijos bei Šveicarijos oro uostuose įsigaliojusias taisykles rankiniame 
bagaže leidžiama turėti tik nedidelius kiekius skysčių. Skysčiai turi būti 

atskiruose, ne didesniuose nei 100 mililitrų, induose. 
Šiuos indus turite įdėti į vieną permatomą ir užsegamą 
plastikinį, ne didesnį nei 1 litro, krepšelį; vienas 
krepšelis – vienam keleiviui. Daugiau informacijos 
galite rasti interneto svetainėje www.teztour.lt.
UAB „Tez Tour“ neatsako už neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis pats 
keleivis. Jei kelionės metu bagažas dingsta arba sugadinamas, atskridus 
nedelsiant reikia apie tai pranešti oro uosto bagažo tvarkymo tarnybai ir 
informuoti TEZ TOUR atstovą.

Sporto inventoriaus gabenimas

Sporto inventorius, kuriam galioja specialios gabenimo orlaiviu sąlygos:
•	 banglentė
•	 jėgos aitvaras
•	 vandens slidės
•	 nardymo įranga
•	 dviratis
•	 golfo reikmenys
•	 meškerė
Norint gabenti aukščiau nurodytą inventorių, agentūros darbuotojas turi iš 
anksto informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių el. paštu – avia@teztour.lt 
apie norimų vežtis daiktų matmenis, kiekį ir gauti patvirtinimą. Visa 
gabenama įranga turi būti supakuota specialiuose maišuose kurių svoris 
neturi viršyti – 32 kg. Tuo atveju, jei į nardymo įrangos komplektą įeina 
deguonies balionai, jie privalo būti tušti ir tinkamai supakuoti. Viršijus 
leistiną bagažo svorį, imamas mokestis už viršsvorį.
Nei kelionių organizatorius, nei vežėjas neprisiima atsakomybės dėl valstybės 
(į kurią vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų sprendimų, ar veiksmų, 
susijusių su atitinkamos įrangos leidimu / neleidimu įvežti į šalį ir dėl to patirtų 
nuostolių.

Naminių gyvūnų gabenimas

Norint pervežti naminius gyvūnus turi būti užtikrintos tam tikros sąlygos: 
• gabenimui lėktuvu, priimami tik naminiai gyvūnai, kurių bendra masė su 
specialia dėže yra ne didesnė kaip 8 kg dėžės matmenys turi būti ne didesni 
nei 48 cm x 32 cm x 29 cm;
• gyvūnai pervežami tik keleivių salone. Skrydžio metu draudžiama gyvūną 
išimti iš narvo;
• gyvūno šeimininkas privalo užtikrinti, kad pervežami gyvūnai – šunys, 
katės, naminiai paukščiai ir kiti gyvūnėliai – būtų tinkamai patalpinti į 
specialius tokiam pervežimui skirtus narvus;
• gyvūnai privalo turėti galiojančius sveikatos ir skiepų pažymėjimus, 
įvežimo į šalį leidimus ir kitus dokumentus, kurių reikalauja įvežimo ar 
tranzito šalys, bei be kurių gyvūnai nebus įleisti į atitinkamas šalis;
• specialios dėžės konstrukcija privalo būti pakankamai tvirta, kad gyvūnas 
neturėtų galimybės pabėgti. Dėžėje privalo būti specialus nepralaidus 
skysčiams padėklas gyvūno šlapimo surinkimui. Dėžėje privalo būti tiek 
erdvės, kad gyvūnas be suvaržymų galėtų jos viduje judėti įvairiomis 
kryptimis. Jei dėžėje patalpinti keli gyvūnėliai, kiekvienas iš jų turi be 
suvaržymų judėti konteinerio viduje;
• nei UAB „Tez Tour“, nei faktinis oro vežėjas neprisiima atsakomybės 
dėl valstybės (į kurią ir iš kurios vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų 
sprendimų ar veiksmų, susijusių su naminio gyvūno įleidimu/neįleidimu į šalį 
ir dėl to patirtų nuostolių;
• Vilniaus oro uosto tarnybos, turi teisę savo nuožiūra neleisti registruoti 
bagažo (naminio gyvūno konteinerio), kaip leidžiamo įsinešti į orlaivio 
saloną;
• gyvūno šeimininkas pats pasirūpina gabenimui reikalingu konteineriu. 
Išsinuomoti narvą oro uoste galimybės nėra;
• gyvūno gabenimas apmokestinamas mokesčiu į vieną arba į abi puses. 
Mokestis mokamas kelionių agentūroje, kurioje įsigijama kelionė arba 
aviabilietas;
• UAB „Tez Tour“ turi teisę atsisakyti gabenti naminį gyvūną be papildomų 
paaiškinimų. 
Keleiviui pageidaujant gabenti naminį gyvūną, kelionių agentūros darbuotojai 
apie tai privalo informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių, pateikiant gyvūno 
aprašymą bei nurodant keleivių, gabenančių gyvūną, vardus, pavardes, 
reiso numerius, išvykimo-grįžimo datas ir užsakymo numerį. Informacija 
organizatoriui turi būti pateikta ne vėliau nei 48 val. iki skrydžio. Gyvūno 
gabenimas galimas tik gavus UAB „Tez Tour“  raštišką atsakymą-patvirtinimą. 
Keleiviai, gabenantys gyvūną, privalo pasirašyti „Gyvūnų gabenimo 
UAB „Tez Tour“ užsakomaisiais reisais taisykles“ ir sumokėti nustatytą mokestį.
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Draudimai gyvūno ar augalo (jo dalies arba gaminio iš 
jo) įvežimui į Lietuvą ir ES

Lietuvai tapus ES nare, pasikeitė Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės, 
kuriomis reglamentuojamas gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įvežimas į 
Lietuvos Respubliką bei išvežimas iš jos (detaliau žr. – Nykstančių laukinės 
faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją, ET reglamentą dėl 
laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą). 
Į Lietuvą ir kitas ES šalis draudžiama įvežti: dramblio kaulą, bet kokius 
gaminius iš dramblio kaulo, šerių ir kitų šio gyvūno kaulo dalių; tradicinės 
rytų medicinos (kinų, indų, tailandiečių ir kt.) preparatus, kurių sudėtyje 
nurodomi nykstančių rūšių laukiniai gyvūnai ir augalai; suvenyrus ir kitokius 
gaminius iš jūrinių vėžlių kiauto ar mėsos, pavyzdžiui, galanteriją ar 
konservus; didžiųjų laukinių kačių (tigrų, liūtų, leopardų, leopardų, europinių 
lūšių ir kitų), rudųjų lokių kailius ar kitus daiktus, pagamintus iš jų ar kitų šių 
gyvūnų kūno dalių. Kitus laukinius gyvūnus ar augalus, jų dalis ar gaminius 
galima įvežti / išvežti tik pateikiant CITES leidimą muitinės pareigūnui (net 
jeigu pirkinys įsigytas oficialioje prekybos vietoje). Leidimo nereikalaujama 
pateikti, kai įvežami / išvežami juodieji ikrai (ne daugiau kaip 250 g 
vienam asmeniui), Cactaceae spp. stiebai (iš kaktusų pagaminti muzikos 
instrumentai, vadinamieji barškučiai; ne daugiau kaip 3 vienetai vienam 
asmeniui).  
Jeigu gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų įvežami / išvežami pažeidžiant CITES 
konvencijos bei reglamento reikalavimus, jie gali būti sulaikomi, grąžinami 
į šalį, iš kurios buvo atvežti, arba konfiskuojami. Lietuvoje CITES leidimus 
išduoda Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Daugiau informacijos galite 
rasti interneto puslapiuose: www.am.lt, www.cust.lt, www.cites.org.

Oro transporto vežėjo atsakomybė 

Keleivių pervežimo oro transportu sąlygas apibrėžia 1929-ųjų Varšuvos 
konvencija, atitinkami valstybiniai įstatymai, jų priedai ir papildymai bei kiti 
teisės aktai. Pareiškimą dėl dingusio ar sugadinto bagažo keleivis privalo 
pateikti raštu atitinkamos aviakompanijos biure. Pareiškimas turi būti 
pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai dingo bagažas arba buvo 
atsiimti sugadinti daiktai.
Vežėjas turi teisę atsisakyti nagrinėti pretenziją dėl dingusio bagažo, jei 
pareiškimas pateiktas vėliau kaip per 7 dienas po jo dingimo / sugadinimo. 
Vežėjo atsakomybės ribos nurodytos turisto lėktuvo biliete ar su juo 
pateikiamoje informacijoje. Atsakomybė už keleivio ir bagažo pervežimą 
tenka aviakompanijai. Prireikus vežėjas be papildomo įspėjimo gali 
pasinaudoti atsarginiais vežėjais ar lėktuvais, pakeisti lėktuvo tipą ar markę 
ir pakeisti ar praleisti nurodytas techninio ir / ar tarpinio nusileidimo vietas. 

TEZ TOUR atstovai

Įsigijus kelionės paketą (skrydis, pervežimas ir apgyvendinimas) 
Tarptautiniame Vilniaus oro uoste prieš kiekvieną skrydį Jūs galite kreiptis į 
UAB „Tez Tour“ biurą, kuriame esantis UAB „Tez Tour“ darbuotojas, suteiks 
visą reikiamą informaciją apie kelionės pradžią. UAB ,,Tez Tour“ biurą galite 
rasti Tarptautiniame Vilniaus oro uoste keleivių terminalo trečiame aukšte. 
Atvykus į šalį, Jus pasitiks TEZ TOUR atstovai, palydės iki viešbučio, suteiks 
pirminę informaciją apie šalį, kurioje Jūs ilsėsitės. Informacinio susitikimo 
metu, kuris vyksta Jūsų viešbutyje, suteikiama daugiau informacijos apie 
šalį. Rekomenduojame susitikti su TEZ TOUR atstovu net ir tuo atveju, jei 
šalyje lankotės nebe pirmą kartą, tam, jog gautumėte daugiau informacijos 
ir išvengtumėte nesusipratimų viso poilsio metu. Išvykimo dieną TEZ TOUR 
atstovas palydės Jus iki oro uosto. 
Įsigijus kelionės paketą ar atskiras turizmo paslaugas visada galite susisiekti 
su TEZ TOUR atstovu jo suteiktu telefono numeriu arba bendruoju telefono 
numeriu, nurodytu kelionės dokumente, arba interneto svetainėje 
www.teztour.lt .
TEZ TOUR atstovai, pasitikę Jus šalyje, gali kalbėti lietuvių, rusų arba 
anglų kalbomis (tiksliau teirautis užsakant kelionę). Papildoma rašytine 
forma pateikiama informacija poilsio šalyje gali būti rusų, anglų ar lietuvių 
kalbomis. 

Viešbučių kategorijos

Kiekvienoje šalyje viešbučiai klasifikuojami pagal tos šalies nustatytus tam 
tikrus standartus bei kriterijus. Dažniausiai skiriamos penkios viešbučių 
kategorijos (žymima simboliais nuo vieno iki penkių). Vertinti gali tarptautinės, 
valstybinės ar vietos valdžios institucijos, turizmo komisijos, prekybos 
bendrovės, kelionių katalogų leidėjai, viešbučių savininkai (Aiškinamasis 
turizmo terminų žodynas, 2009, Vilnius).
Informuojame, kad tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose 
šalyse, bet ir toje pačioje šalyje gali skirtis priklausomai nuo viešbučio būklės, 
viešbučio teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo pasirinkimo, 
teikiamų paslaugų spektro. UAB „Tez Tour” kataloguose ir interneto svetainėje 
(prie kiekvieno viešbučio pavadinimo) viešbučių kategorijos papildomai 
žymimos simboliu  (snaigė), tačiau šis žymėjimas (snaigėmis) neturėtų būti 
prilyginamas oficialiam viešbučio įvertinimui toje šalyje. Tai tik subjektyvus 
organizatoriaus viešbučio vertinimas, nustatomas atsižvelgiant į šalies 

specifiką, viešbučio būklę, teritorijos dydį, teikiamų paslaugų kiekį ir kita. 
Oficiali viešbučio kategorija šalyje UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto 
svetainėje esančiuose viešbučio aprašymuose, Turizmo paslaugų teikimo 
sutartyse nurodoma prierašu „Viešbučio oficiali kategorija šalyje: 1 / 2 / 3 / 4 
/ 5 žvaigždutės“. Jeigu viešbutis neturi oficialios kategorijos šalyje, UAB „Tez 
Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje esančiuose viešbučio aprašymuose, 
Turizmo paslaugų teikimo sutartyse nurodomas prierašas: „Viešbučio oficiali 
kategorija šalyje: viešbutis nekategorizuotas“. Prie viešbučio pavadinimo gali 
būti prierašas HV-1 (1st class holiday village) ir HV-2 (2nd class holiday village). 
Šio tipo apgyvendinimas gali turėti didesnę teritoriją su vasarnamiais ir / ar 
vilomis.  
Prieš priimdami sprendimą įsigyti tam tikrą viešbutį, siekite gauti kuo 
daugiau informacijos apie viešbutį tiek tiesiogiai iš kelionių agentūros, 
kurioje įsigyjate kelionę, tiek iš kitų šaltinių – poilsiautojų atsiliepimų, 
vertinimų internete, nuotraukų, viešbučio internetinio puslapio ir t. t. 
Atkreipiame dėmesį į tai, jog UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto 
svetainėje www.teztour.lt, esančiuose viešbučių aprašymuose gali būti 
kitos, nei pagal turizmo paslaugų teikimo sutartį užsakyto, tipo viešbučių 
numerių nuotraukos (gali skirtis kambario apstatymas baldais, spalvinė 
gama ir / ar reali kambario būklė).
„Ekonominė klasė“ – tai, kataloge arba interneto svetainėje „Ekonominės 
klasės viešbutis“ prierašu pažymėti viešbučiai. Šis žymėjimas paremtas 
kelionių organizatoriaus objektyviu vertinimu bei turistų atsiliepimais. 
Šiuose viešbučiuose galimas kambarių, kitų patalpų, baldų ir / arba 
inventoriaus nusidėvėjimas, žemesnis teikiamų paslaugų lygis, mažesnis 
jų kiekis, kuklesnis maisto pasirinkimas, vangus aptarnaujančio personalo 
darbas nei įprastai atitinkamą kategoriją turinčiuose viešbučiuose.

TEZ EXPRESS

„Tez express“ – tai „Ekonominės klasės“ apgyvendinimo tipas, kai viešbutis 
perkamas šalyje nežinant jo konkretaus pavadinimo, vietos, kurorto, rajono. 
Šiuo atveju perkamas tik kelionių organizatoriaus subjektyviu vertinimu 
žymimas bendriniu pavadinimu TEZ EXPRESS 2  / 3  / 4  / 5 / HV-1 / HV-2 
APTS apgyvendinimo tipas, į kurį vykstate. Dėl šios priežasties „Tez express“ 
kelialapiai paprastai yra pigesni, viešbutis gali būti nekategorizuotas arba 
turintis kategoriją nuo 1 žvaigždutės iki 5 žvaigždučių, ar apartamentai šalyje. 
Viešbutis nebūtinai bus iš UAB „Tez Tour“ kataloge ar interneto svetainėje 
aprašytų viešbučių.

Informacija gali keistis

Katalogas išleidžiamas vieną kartą per sezoną (sezono pradžioje). Jo 
galiojimo metu informacija apie viešbučius ir kitas turistui teikiamas 
paslaugas gali keistis, tačiau jos pakeisti kataloge nebeįmanoma. Todėl su 
naujesne ir aktualesne informacija apie viešbučius, teikiamas paslaugas, 
pramogas bei kitus pasikeitimus prašome susipažinti mūsų interneto 
svetainėje, adresu www.teztour.lt.

Apgyvendinimas

Atvykimo dieną poilsiautojai apgyvendinami viešbučio administracijos 
nuožiūra laisvuose užsakyto tipo numeriuose. Kambarius su langais 
į jūros pusę viešbučiai suteikia tik tuomet, kai turistas už tai sumoka 
nustatytą atskirą priemoką. Kitu atveju toks pageidavimas gali būti 
patenkintas tik esant galimybei (kaip ir kiti poilsiautojų pageidavimai – 
gyventi kaimyniniuose numeriuose, tam tikrame korpuse, aukšte ir pan.). 
Dažniausiai viešbučiai siūlo standartinius dviviečius, taip pat vienviečius 
numerius. Standartiniuose dviviečiuose numeriuose gali būti viena dvigulė 
lova arba dvi atskiros viengulės lovos. 
Vienviečio numerio kaina asmeniui visuomet yra didesnė nei dviviečio 
numerio kaina vienam asmeniui. Dažniausiai vienviečiai numeriai pagal 
kvadratūrą būna mažesni nei dviviečiai numeriai. Asmuo, įsigijęs kelialapį 
su apgyvendinimu vienviečiame numeryje, gali būti apgyvendintas ir 
dviviečiame numeryje (jame gyvens tik jis vienas). Tokiu atveju tai nelaikoma 
sutarties sąlygų pažeidimu.
Taip pat daugelis viešbučių turi ir nestandartinių numerių, tačiau jų kaina 
visuomet būna aukštesnė nei standartinių. Tai gali būti: apartamentai, Suite tipo 
numeriai, šeimyniniai numeriai, studijos ir vilos.
Įprastai viešbučiuose nėra standartinių triviečių ar keturviečių numerių. 
Turistui pageidaujant ir užsakius vietą trečiajam ar ketvirtajam asmeniui, 
standartiniame dviviečiame numeryje pastatoma papildoma sulankstoma 
lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės. 
Papildomai pastatomos lovelės ar kitos miegojimui skirtos priemonės 
tipas parenkamas viešbučio administracijos nuožiūra. Prieš nusprendžiant 
užsisakyti papildomą sulankstomą lovą ar kitą miegojimui skirtą priemonę, 
rekomenduojame pasverti turisto (-ų) galimybes praleisti poilsio laiką tokiomis 
sąlygomis. Pažymėtina, jog kambariai skirti mažesniam turistų skaičiui ir tik 
turistams pageidaujant, jiems gali būti suteikiamos papildomos pristatomos 
sulankstomos lovos, sofos, sulankstomi foteliai-lovos ar kitos miegojimui 
skirtos priemonės. Už papildomą mokestį galima išsinuomoti lovelę kūdikiui 
(kai kurie viešbučiai mokesčio už jas neima). 

Svarbi informacija keliaujantiems
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Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

Pensionai skiriasi nuo ekonominės kategorijos viešbučių dažniausiai tik 
kambarių skaičiumi ir daug paprastesniu apstatymu. Paprastai pensionuose 
nėra tradicinės registracijos ir aptarnaujantis personalas gali būti 
pasiekiamas tik darbo metu.
Villa – atskiras 1-6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su svetaine, 
miegamuoju (-aisiais) ir vonios kambariu. Gali būti individualus baseinas, 
kartais vienu dalijasi kelios vilos. Platesnį Villa apgyvendinimo aprašymą ir jai 
priklausančią infrastruktūrą bei papildomas paslaugas rasite www.teztour.lt 
viešbučio aprašyme.
Atkreipiame dėmesį, jog į daugelio viešbučių teritoriją yra draudžiama 
įsinešti mieste ar kur kitur pirktus maisto produktus bei gėrimus. Šių 
draudimų būtina laikytis. Viešbučio administracijai nusprendus turisto 
atžvilgiu dėl nurodytų draudimų nesilaikymo ar kitų pažeidimų taikyti 
atitinkamas poveikio priemones, kelionės organizatorius dėl to neatsako. 
Kelionės organizatorius, esant svarbioms priežastims, apie kurias nedelsiant 
informuojamas turistas, turi teisę apgyvendinti turistus kitame tos pačios 
arba aukštesnės kategorijos viešbutyje visai buvimo šalyje trukmei arba jos 
daliai. Toks turizmo paslaugos pakeitimas alternatyvia nelaikytinas turizmo 
paslaugų teikimo sutarties pažeidimu. 
Visų UAB „Tez Tour“ siūlomų kambarių tipų kainas ir atsiskaitymo sąlygas 
galite rasti kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.teztour.lt. 
Išsamios informacijos apie kelionių kainas bei apmokėjimo sąlygas taip pat 
teiraukitės kelionių agentūrose.

Viešbučio para

Viešbučio paros pradžia yra laikomas laikas nuo 14 iki 18 val., tai priklauso 
viešbučio administracijos nuožiūrai. Išvykstant, apmokėti sąskaitas ir 
atlaisvinti viešbučio numerį Jūs turite iki 10-12 valandos. Tokia tvarka galioja 
nepriklausomai nuo to, kad Jūsų atvykimo į viešbutį laikas yra ankstesnis nei 
laikotarpis nuo 14 iki 18 val., o išvykimo iš jo vėlesnis nei nuo 10 iki 12 val.
Jei yra galimybė, išvykimo iš numerio laikas gali būti pratęstas, tačiau įprastai 
už tai turistui savarankiškai reikia sumokėti viešbučio administracijos 
nustatytą papildomą mokestį.

Maitinimas

Viešbučiuose galimi šie maitinimo tipai:
RO (Room Only) - be maitinimo.
BB (Bed&Breakfast) – pusryčiai, arbata, kava, vanduo – nemokamai.
HB (Half Board) – pusryčiai ir vakarienė, nemokami gėrimai: kava, arbata 
(arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pusryčių metu. 
Vakarienės metu visi gėrimai už papildomą mokestį.
HB+ (Half Board Plus) – pusryčiai ir vakarienė. Viešbutis savo nuožiūra 
gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. Dažniausiai 
vietinės gamybos alkoholiniai ir gaivieji gėrimai pusryčių ir vakarienės metu 
nemokami.
FB (Full Board) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti 
viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pietūs ir vakarienė. Pietų ir 
vakarienės metu visi gėrimai už papildomą mokestį.
FB+ (Full Board Plus) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba 
kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai), pietūs ir vakarienė. 
Viešbutis savo nuožiūra gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba 
nuolaidas. Gėrimai pietų ir vakarienės metu (dažniausiai alus, vynas, 
vanduo).
AI (All Inclusive) – viskas įskaičiuota: pusryčiai, pietūs ir vakarienė, 
alkoholiniai ir gaivieji vietinės gamybos gėrimai (dažniausiai nuo 10 val. iki 
22 val.). Kuriuose viešbučio baruose galima užsisakyti alkoholinių gėrimų, 
nustato viešbučio administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose 
kava, ledai, šviežiai spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį.
UAI (Ultra All Inclusive), AI+ (All Inclusive Plus), SAI (Superior All Inclusive), 
EXTAI (Extended All Inclusive), ELGAI (Elegance All Inclusive), VIPAI (VIP 
All Inclusive), FSAI (Fame Style All Inclusive), DAI (Deluxe All Inclusive). 
Kataloge šios sistemos pavadintos AI luxe (viskas įskaičiuota luxe). Paprastai 
AI luxe prilygsta UAI sistemai, tačiau gėrimų asortimentas bei teikiamos 
paslaugos kiekviename viešbutyje gali skirtis. Papildomai prie sistemos 
„viskas įskaičiuota“ poilsiautojai gauna kai kuriuos, viešbučio administracijos 
nustatytus, užsienio gamybos alkoholinius bei gaiviuosius gėrimus ir / arba 
papildomas paslaugas. 
Pastaba:
Kiekvienas viešbutis, teikiantis AI (viskas įskaičiuota) paslaugas, pats 
savarankiškai sprendžia, kokios paslaugos į tai įeina. Dėl viešbučio teikiamo 
AI (viskas įskaičiuota) paslaugų tikslaus aprašo galima kreiptis į viešbučio 
administraciją. Pagal sistemas AI, UAI ir AI luxe visi visi gėrimai patiekiami 
tik kiekiais skirtais vienkartiniam vartojimui (stiklinėse). Jei norima su savimi 
pasiimti butelį vyno ar pan. – reikia sumokėti papildomai.
Įprastai pusryčiai, pietūs ir vakarienė yra patiekiami buffet arba kitaip 
vadinamo švediško stalo principu, o kartais gali būti patiekiama ir a la 
carte arba porcijomis. 
Švediškas stalas – tai maisto (dažnai ir gėrimų) pateikimo būdas, kai svečiai 
patys įsideda maistą, įsipila šaltus ir karštus gėrimus. Paprastai stalas 
statomas prie sienos arba patalpos viduryje, kad prie jo vienu metu galėtų 
prieiti daugiau svečių. Švediško stalo etiketas leidžia nesilaikyti patiekalų 

valgymo eiliškumo, tačiau reikėtų įsidėti tiek, kiek 
suvalgai. Priklausomai nuo gyventojų skaičiaus 
viešbutyje (dažniausiai sezono pradžioje bei 
pabaigoje), švediškas stalas gali būti pakeistas kitu 
aptarnavimo būdu, pvz. maistas gali būti dalinamas porcijomis.
A la carte – maisto pasirinkimas restorane pagal pateiktą valgiaraštį. 
Dažniausiai viešbučiuose, turinčiuose a la carte 
restoranus, vakarienei vietą reikia užsisakyti iš anksto (bent prieš 1 
dieną). Laikotarpį, prieš kurį būtina užsisakyti vietą, nustato viešbučio 
administracija. Pagal viešbučio administracijos nustatytas taisykles, a la 
carte restorane maitinimas gali būti įskaičiuotas į kainą (pvz.: viena vakarienė 
viešnagės viešbutyje metu) arba už papildomą mokestį. 
Maitinimo suteikimo tvarką bei valgiaraštį nustato viešbučio administracija. 
Jeigu iš viešbučio išvykstate anksti rytą arba grįžtate vėlai vakare, dėl 
ankstyvų pusryčių ar vėlyvos vakarienės maisto prekių paruošimo (atskirais 
atvejais – už papildomą mokestį) prašome kreiptis tiesiogiai į viešbučio 
administraciją. Jų paruošimo tvarka bei valgiaraštis nustatoma viešbučio 
administracijos nuožiūra.

Šventinės vakarienės

Šv. Kalėdų bei Naujųjų metų progomis, viešbučiai įprastai ruošia šventines 
vakarienes, kurių metu gali būti rengiama ir speciali pramoginė programa. 
Už šias vakarienes, paprastai imamas papildomas mokestis, kurį nustato 
viešbučio administracija. Kainas UAB „Tez Tour“ pateikia pastabose kaip 
priemoką, kuri nėra įskaičiuota į kelionės kainą, pateikiamą kainų lentelėje. 
Šventinės vakarienės gali būti privalomos arba pasirenkamos pagal 
pageidavimą. Ši informacija taip pat yra pateikiama pastabose.

Maitinimas lėktuve

Skrydžių į Turkiją metu, maitinimas orlaiviuose į kainą neįskaičiuotas – 
užkandžius, gėrimus ir pan. galite užsisakyti skrydžio metu iš orlaivio meniu. 
Daugiau informacijos apie maitinimą lėktuve rasite interneto svetainėje 
www.teztour.lt.

Gydytojo paslaugos

Vykstant į kelionę rekomenduojama draustis sveikatos draudimu bei 
atidžiai susipažinti su draudimo polise pateiktomis taisyklėmis. Nutikus 
draudiminiam įvykiui, skambinkite telefonais, kurie nurodyti Jūsų draudimo 
polise. Apie tai informuokite ir TEZ TOUR atstovą. Jeigu kreipsitės į viešbučio 
registratūrą, būtina žinoti, kad viešbučio gydytojo paslaugos – mokamos. 
Atgauti pinigus iš draudimo kompanijos galėsite tik tuo atveju, jei pasiimsite 
visus gydytojo išrašus (sąlygos nurodomos draudimo polise) – mokėjimo 
kvitą, ligos diagnozės išrašą, patvirtintą gydytojo antspaudu, parašu bei 
parašytą ant firminio gydytojo kabineto blanko.

Seifas

Visiems turistams rekomenduojame naudotis viešbučio numeryje arba 
registratūroje esančiais seifais. Visus vertingus daiktus, dokumentus bei 
pinigus rekomenduotina laikyti išimtinai seife, nes įprastai nei viešbučio 
administracija, nei kelionių organizatorius neatsako už kambaryje paliktus 
daiktus. Seifai gali būti nemokami arba už papildomą mokestį.

Mini baras

Viešbučių numeriuose dažnai būna mini baras, kuris užpildomas įvairiais 
gaiviaisiais ir alkoholiniais gėrimais bei užkandžiais (traškučiais, riešutais, 
šokoladukais ir kt.). Dažniausiai visa tai yra už papildomą mokestį. Gėrimų 
ir užkandžių kainyną galima rasti šalia mini baro. Žemesnės kategorijos 
viešbučiuose mini šaldytuvas gali būti užpildomas tik pageidaujant 
poilsiautojui.
Neretai žemesnės kategorijos viešbučiai mini barą užpildo gėrimais tik 
poilsiautojui paprašius registratūroje arba jame būna tik mineralinis vanduo 
ir / arba gaivieji gėrimai. Vidutinės kategorijos viešbučiai kambariuose įrengia 
ir tuščius mini barus, kurie gali būti naudojami kaip šaldytuvai (nepažeidžiant 
viešbučių vidaus taisyklių).
Už mini baro paslaugas paprastai atsiskaitoma išsiregistruojant iš viešbučio.

Oro kondicionieriai

Viešbučiuose oro kondicionieriai būna dviejų tipų: centrinis arba individualus. 
Centrinis oro kondicionierius valdomas viešbučio administracijos nuožiūra, 
dažniausiai jis gali veikti tik tam tikromis valandomis arba gali būti 
įjungiamas kelis kartus per parą. Žmonėms, kurie sunkiai pakelia karštį, tokio 
kondicionavimo gali ir nepakakti. Individualų oro kondicionierių kiekvienas 
poilsiautojas kambaryje gali reguliuoti savo nuožiūra. Poilsiautojams išėjus 
iš kambario, kondicionieriai dažniausiai automatiškai išsijungia.
Kondicionieriai viešbučiuose veikia pagal viešbučio administracijos nustatytą 
grafiką, priklausomai nuo oro sąlygų ir kitų objektyvių priežasčių. Kiekvienas 
viešbutis savo nuožiūra nustato ir jų veikimo sezono pradžią ir pabaigą. 
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Elektros srovė

Paprastai 220 V elektros įtampa, tačiau gali pasitaikyti ir 125 V. Dažniausiai 
tai nurodoma instrukcijose vonioje.

Vanduo

Nerekomenduojama gerti vandens iš vandentiekio (tai gali būti pavojinga). 
Geriamą vandenį galite nusipirkti bet kurioje parduotuvėje ar viešbutyje. Valyti 
dantis bei plauti vaisius taip pat rekomenduojama parduotuvėje ar viešbutyje 
pirktu vandeniu. Nepatariama pirkti pilstomų gaiviųjų gėrimų bei gėrimų iš 
gatvės prekeivių. 

Triukšmas 

Kai kurie UAB „Tez Tour“ kataloguose siūlomi viešbučiai yra triukšmingose 
kurortų vietose, netoli naktinių klubų ir diskotekų, judrių gatvių, miestų centrų. 
Už triukšmą ne viešbučio teritorijoje, viešbučio administracija neatsako. 
Todėl, norintiems ramaus poilsio, renkantis viešbutį, rekomenduojame 
atkreipti dėmesį, kokioje vietoje jis yra. Taip pat, siekiant Jūsų poreikių tinkamo 
užtikrinimo, siūlome tiksliai savo pageidavimus išreikšti Jus aptarnaujančios 
kelionės agentūros atstovams prieš renkantis kelionę.
Kai kuriose gyvenamosiose zonose gali vykti statybos darbai, kurių eiga 
priklauso ne nuo kelionių organizatoriaus ar Jūsų pasirinkto viešbučio 
administracijos, bet nuo municipaliteto, verslo subjektų ir kt. Dėl tokių 
statybų, jų keliamo triukšmo ir nepatogumų – nei kelionės organizatorius, 
nei viešbučio administracija neatsako.

Baseinas

Viešbučiuose būna įrengti atviri ir / arba uždari baseinai. Baseinuose 
leidžiama maudytis tik šviesiu paros metu arba viešbučio nustatytomis 
valandomis. Uždarų / atvirų baseinų šildymo tvarka ir laikas, atsižvelgiant į 
sezono pradžią ir pabaigą, priklauso viešbučio administracijos nuožiūrai.

Paslaugos viešbučiuose sezono pradžioje ir pabaigoje

Priklausomai nuo oro sąlygų kurorte bei gyventojų skaičiaus viešbutyje, 
sezono pradžioje (balandžio-gegužės mėn.) bei pabaigoje (spalio-gruodžio 
mėn.) viešbučių teritorijose gali būti neteikiamos kai kurios paslaugos, pvz.: 
gali neveikti atviri baseinai, kai kurie lauko restoranai, barai bei kavinės, 
vandens kalneliai, gali vykti paplūdimio tvarkymo darbai, nevykti pramoginiai 
renginiai po atviru dangumi ir pan. Siūlomų paslaugų spektrą, trukmę bei 
laiką nustato viešbučių administracija (savo nuožiūra). Taip pat viešbučių 
administracija pasilieka teisę savo nuožiūra keisti sutartyje numatytas sezono 
pradžios / pabaigos datas bei mokamų / nemokamų paslaugų apimtį.

Pretenzijos

Kelionės metu, kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl tarp šalių 
pasirašytos sutarties netinkamo vykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti 
pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui. Jiems 
nesiėmus priemonių pretenzijoms spręsti, jos turi būti pateikiamos vietoje 
raštu kelionės vadovui ar organizatoriaus atstovui, nes tik tokiu atveju 
galima operatyviai išspręsti ir pašalinti iškilusias problemas. Jeigu pretenzijos 
pareiškiamos tik po kelionės, problemų sprendimas gali būtis komplikuotas.
Nepavykus konflikto išspręsti vietoje, pretenzijas kelionės organizatoriui 
galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos. Kartu su 
pretenzija pateikite kelionės dokumentų ir turizmo paslaugų teikimo sutarties 
kopijas. Pretenzijas reikia siųsti registruotu laišku į UAB „Tez Tour“ biurą 
Vilniuje. Kelionės organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 
darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos.
UAB „Tez Tour“ neprisiima atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, kurių 
pasekmių kelionėje nebuvo galima išvengti. Ginčai sprendžiami derybų keliu, o 
nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Daugiau informacijos 

Prieš išvykstant į užsienio valstybes, daugiau informacijos, rekomendacinio 
pobūdžio patarimų apie pasirinktą šalį, galite rasti Užsienio reikalų 
ministerijos interneto svetainėje, adresu – www.urm.lt. Taip pat patariame 
atidžiai išsistudijuoti Valstybinio turizmo departamento interneto svetainėje, 
adresu www.tourism.lt (skyrelis – „Kelionių formalumai“) turistams skirtą 
informaciją. Vykstantiems poilsiauti į užsienio valstybes, siūlome apsilankyti 
ir interneto svetainėje – http://finance.yahoo.com/currency, kurioje galima 
sužinoti pasaulio valstybių valiutų kursus bei paskaičiuoti jų santykį.

Ekskursijos 

TEZ TOUR atstovai informacinio susitikimo metu pasiūlys 

TEZ TOUR TURKEY siūlomas ekskursijas šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią 
informaciją apie ekskursijų trukmę, programą, kainas. Visas ekskursijas 
organizuoja TEZ TOUR TURKEY.  UAB „Tez Tour“ turistinių ekskursijų 
užsienyje neorganizuoja, nevykdo ir už jų eigą neatsako. Siūlome turistams 
aktyviai domėtis ir būti atidiems pasirenkant ekskursijas bei juos teikiančius 
subjektus. 

Atstumas iki jūros 

Paprastai atstumas iki paplūdimio nusakomas metrais. Atstumas 
skaičiuojamas nuo artimiausio viešbučio teritorijos taško iki jūros (gali būti, 
kad pvz., nuo vieno viešbučio korpuso reikės paėjėti 100 metrų, nuo kito – 
500 metrų ir daugiau). Pažymėtina, kad dėl infrastruktūros vystymo bei 
statybų kurortuose, gali keistis atstumai iki paplūdimio, miesto centro, oro 
uosto ar kitų objektų.

Ant jūros kranto  

Viešbučio esančio ant jūros kranto teritorija dažniausiai yra neatskirta nuo 
paplūdimio, bet pažymėtina, kad galimi atvejai, kai tarp viešbučio teritorijos 
ir paplūdimio yra promenada. Galimi atvejai, kai viešbutis įsikūręs ant 
jūros kranto, tačiau dalis teritorijos arba kai kurie korpusai yra kitoje kelio 
pusėje nuo paplūdimio arba pirmoje linijoje. Taip pat viešbučiai esantys 
ant jūros kranto nebūtinai turės ir paplūdimį šalia viešbučio, kadangi gali 
būti, kai viešbutis įkurtas ant uolos, ant jūros kranto, tačiau prie kurios nėra 
paplūdimio. Į iškilusius papildomus klausimus Jums padės atsakyti Jūsų 
kelionių agentas.

Pirma linija (nuo paplūdimio)   

Šis statusas nusako, kad tarp paplūdimio ir viešbučio nėra kitų pastatų, bet 
gali būti kelias. Galimi atvejai, kai viešbutis įsikūręs pirmoje linijoje, tačiau 
dalis viešbučio teritorijos arba kai kurie korpusai įsikūrę ir ant jūros kranto. Į 
iškilusius papildomus klausimus Jums padės atsakyti Jūsų kelionių agentas. 
 
Antra linija (nuo paplūdimio)  

Antroje linijoje esantys viešbučiai – tai viešbučiai, kuriuos nuo paplūdimio 
gali skirti ne vienas kelias ar pastatas, tačiau savo privalumais viešbučiai 
nebūtinai nusileidžia pirmoje linijoje esantiems viešbučiams. Daugelis 
aukštesnės kategorijos viešbučių, esančių pirmoje linijoje, turi savo „filialą“ 
antrojoje linijoje. Tokiu atveju poilsiautojai, atostogaujantys antroje linijoje 
nuo jūros esančiame viešbutyje, kartais gali naudotis visa pirmojoje linijoje 
esančio viešbučio infrastruktūra.

„Room service“ (aptarnavimas kambariuose)

Įprastai viešbučio numeryje yra meniu su kainomis prekių ir paslaugų, 
kurias galima užsisakyti į kambarį. Ir nesvarbu, ar tai bus mažas sumuštinis 
su gėrimu, ar prabangi vakarienė su šampanu, užsakymą Jums pristatys 
į numerį. Be maisto, galima užsisakyti ir masažuotojo, kosmetologo 
paslaugas ir pan. Tereikia paskambinti nurodytu telefonu ir išreikšti savo 
pageidavimus.
Nepamirškite, kad visos numeriuose teikiamos paslaugos yra 10-15 
procentų brangesnės, be to, pagal konkrečios šalies papročius, 
rekomenduojami arbatpinigiai. Kai kuriuose viešbučiuose aptarnavimas 
numeriuose baigiasi 19 val. arba gali trukti iki 2 val. nakties, tačiau 
aukščiausios klasės viešbučiuose šios paslaugos teikiamos visą parą.

Miesto / privatus paplūdimys 

Miesto paplūdimiu gali naudotis visi norintys: turistai ir vietiniai gyventojai. 
Turkijoje beveik visi paplūdimiai yra miesto. Jie taip pat prižiūrimi, juose 
veikia barai ir restoranai, tačiau už gultus, paplūdimio rankšluosčius 
ir skėčius reikia mokėti papildomai. Tiesa, kartais viešbučių savininkai 
moka už savo turistus, tada paplūdimio paslaugų kaina įskaičiuojama į 
gyvenimo šiame viešbutyje kainą. Kadangi šie paplūdimiai priklauso miestui, 
juose tvarką palaiko ir prižiūri ne viešbučio tarnautojai, o municipaliteto 
darbuotojai.
Nei kelionės organizatorius, nei viešbučio administracija neatsako už šių 
viešųjų paplūdimių tvarką.
Privatus paplūdimys – tai viešbučio savininko išpirkta (ar nuomojama) ir, 
savo nuožiūra,  įrengta turistams paplūdimio juostos dalis. Čia už gultus ir 
skėčius įprastai mokėti nereikia.

Vaikų klubas 

Viešbutyje dirbanti komanda nuo ryto iki vakaro organizuoja vaikams 
konkursus, žaidimus, varžybas ir ugdymo programas. Įprastai vaikų klubai 
veikia nuo 10 val. iki 18 val., vėliau vaikai kviečiami į kino salę pasižiūrėti 
animacinių filmų arba pašokti vaikų diskotekoje. Jei vaikas nuspręs palikti 
pasilinksminimo vietą, jis bus nuvestas pas tėvus. Vaikų klubai veikia 
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ištisą sezoną, tačiau   3-4 žvaigždučių viešbučiai juos gali organizuoti tik 
aukšto sezono metu (liepą-rugpjūtį). Kartais už vaikų klubą tenka mokėti 
papildomai. 
Įprastas į klubą priimamų vaikų amžius – nuo 4 iki 12 metų, tačiau kai kurie 
viešbučiai nustato kitokias amžiaus grupes: nuo 4 iki 10 metų arba nuo 6 
iki12 metų. Atskiri viešbučiai vaikų klubus skirsto į dvi arba tris amžiaus 
grupes, pavyzdžiui, nuo 3 iki 6, nuo 7 iki 10 ir nuo 11 iki 14 metų, ir tada 
sudaro programas, kurios būtų įdomios kiekvienai amžiaus grupei. Amžiaus 
ribos nustatytos tam, kad būtų aiškesnės programos.
Problemų gali kilti su visiškai mažais vaikais, kurie greitai pavargsta. Tokiais 
atvejais „animatoriai“ pataria užsisakyti auklės paslaugas. Auklės paslaugos 
užsakomos pagal atskirą pageidavimą, už papildomą mokestį. Personalas 
dirbantis vaikų klubuose ir auklės dažniausiai kalba rusų, anglų arba vokiečių 
kalbomis.

Palikti / rasti daiktai

UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbutyje ar autobuse paliktus / rastus 
turistų daiktus. Rasti daiktai saugomi UAB „Tez Tour“ biure (ne ilgiau nei 
6 mėnesius) ir atiduodami tik pateikus asmens tapatybę patvirtinančius 
dokumentus, pagal turisto prašyme sudarytą paliktų / prarastų daiktų 
sąrašą. Taip pat UAB „Tez Tour“ neprivalo paliktų / rastų daiktų pristatyti 
turistui asmeniškai bei neatsako už pristatymo išlaidas.

Apgyvendinimo tipas

Viešbučių numeriai būna skirtingi, pagrindiniai jų parametrai nusakomi 
specialiais trumpiniais:
DBL / TWIN (double room / twin room) – dvivietis numeris su viena dviviete 
lova arba su dviem atskiromis vienvietėmis lovomis.
DBL+EXB – (double room with extra bed ) – dvivietis numeris, su viena 
dviviete (arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma vienviete lova. 
Papildoma lova dažniausiai būna mažesnė/ siauresnė, todėl 3-jam asmeniui 
taikoma žemesnė kaina, nei vienam asmeniui DBL numeryje. 
TRPL – (triple room) – numeris trims, įprastai su trimis atskiromis 
vienvietėmis lovomis, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena viengule lova.  
SGL – (single room) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas dvivietis 
numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, tik jame 
apgyvendinamas vienas žmogus. Kainuoja visuomet brangiau nei viena 
vieta DBL numeryje. 
SGL+CHD – (single room and 1 child ) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai 
įprastas dvivietis numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele 
lova, tik numeris gali būti mažesnis nei standartinis dvivietis numeris.
DBL+CHD – (double room and 1 child ) – standartinis (jei prie viešbučio 
pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis  numeris su 
viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis. Dažniausiai, dėl vietos stokos, 
tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 lovos, kadangi viešbučio 
administracija numato, kad vaikas gali miegoti su suaugusiais. Išimtiniais 
atvejais, esant pakankamai erdvės numeryje, pastatoma papildoma 
sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui 
skirtos priemonės.
DBL+2CHD – (double room and 2 child ) – standartinis (jei prie viešbučio 
pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis  numeris su 
viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis bei dar viena papildoma lova. 
Dažniausiai, dėl vietos stokos, tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 
arba 3 lovos, kadangi viešbučio administracija numato, kad vienas iš dviejų 
vaikų gali miegoti su suaugusiais. 

Vaizdas pro langą

Sea View – numeris su vaizdu į jūrą. Vaizdas gali būti tiesioginis arba šoninis 
(dalinis), kai viešbutis stovi šonu į jūrą ir jūrą matoma tik išėjus į balkoną 
ar žvilgtelėjus šonu pro langą. Už numerį su vaizdu į jūrą paprastai imama 
priemoka.
Sea Side View – numeris su vaizdu į jūros pusę. Dažnai tokiuose numeriuose 
tiesioginio vaizdo į jūrą nėra, jį gali užstoti pastatai ar augmenija.
Garden View – numeris su vaizdu į sodą arba vidinę viešbučio teritoriją, 
kurioje žaliuoja įvairūs augalai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kartais 
viešbučio administracija taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą nuo 
jūros pusę, o pro langus gali matytis tiesiog viešbučio teritorija, kurioje 
nebūtinai bus žaliuojantys sodai. Kainuoja pigiau nei numeris su vaizdu į jūrą.
Mountain view – numeris su vaizdu į kalnus. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad 
kartais viešbučio administracija taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą 
nuo jūros pusę, o pro langus gali matytis tik kalnų kontūrai. Kainuoja pigiau 
nei kambarys su vaizdu į jūrą ir, dažniausiai, pigiau nei su vaizdu į sodą.  
Pool View – numeris su vaizdu į baseiną. Itin retai išskiriamas į atskirą rūšį.
Back View  – numeris su vaizdu į gatvę arba kiemą.
Front View – numeris pirmoje viešbučio pastatų linijoje, bet nebūtinai su 
tiesioginiu vaizdu į jūrą.

Numerių kategorijos:

R.O.H. (Run of the House) – tai gali būti bet kurio tipo 
numeris užsakytame viešbutyje. Tikslus numerio tipas sužinomas tik atvykus į 
viešbutį. Numerio tipas priskiriamas viešbučio administracijos nuožiūra.  
Standard Room – pats paprasčiausias numeris, lyg atskaitos taškas. 
Jame būtinai bus lovos ir vonios kambarys, o interjeras ir techninės 
charakteristikos priklauso nuo viešbučio lygio. 
Family Room – šeimyninis numeris, du gretimi kambariai (pagal dydį – 
pusantro), kiekviename iš jų įprastai stovi dvi lovos (vaikų kambaryje lovelė 
gali būti dviejų aukštų). Prieš rezervuojant  vertėtų pasitikslinti, ar kambariai 
yra atskirti – durimis ar didele ertme, arba tai yra vientisa erdvė be pertvarų. 
Įprastai jis kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartinis numeris, 
kuriame pastatomos dvi papildomos lovelės.
Executive Room – erdvus numeris verslo žmonėms, padalintas į dvi zonas – 
į miegamąją ir darbo. Dažniausiai juose būna fakso aparatas bei internetas. 
Junior Suite – kambario plotas, palyginti su standartiniu kambariu – didesnis, 
padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, kurios kartais atskiriamos 
dekoratyvine užuolaida, o kartais – tik grindų lygiu. Baldai čia geresni nei 
standartiniuose numeriuose, aptarnavimas – taip pat. Jie dažniausiai 
būna 5 , rečiau 4  viešbučiuose ir kainuoja apie 30 procentų brangiau nei 
standartiniai numeriai.  
Suite – dar vienas geresnių numerių tipas. Tai erdvus dviejų kambarių 
numeris (nors kambariai gali būti atskirti tik simboline arka), puikiai įrengtas, 
jame gausu baldų, dažnai su dviem vonios kambariais (tačiau, jei yra tik 
vienas vonios kambarys, gali būti ir vonia, ir dušo kabina arba, pavyzdžiui, 
dvi kriauklės). Šiuose numeriuose atvykimo dieną svečius neretai pasitinka 
su vynu ir vaisiais. Toks numeris kainuos apie 50 procentų brangiau nei 
standartinis numeris. 
Deluxe Suite, Excellence Suite – dar vienas Suite 
numerių laiptelis. Čia kambarių – du arba trys, tačiau jie didesni. Dažniausiai 
yra ir sūkurinė vonia, didžiulė terasa arba balkonas. Šis numeris  kainuoja 
beveik dvigubai brangiau nei standartinis numeris.
King Suite, Presidential Suite – pati aukščiausia Suite tipo numerių klasė. 
Dažniausiai šiuose numeriuose būna du miegamieji, svetainė, darbo 
kabinetas, du vonios kambariai, nemokamai vynas ir vaisiai kambaryje. 
Baldai čia – išskirtiniai, kadangi tokiuose numeriuose paprasti poilsiautojai 
neapsistoja. Šalia, dažniausiai, būna numeris apsaugai. Už poilsį tokiame 
numeryje, dažniausiai, teks sumokėti mažiausiai tris kartus brangiau nei 
standartiniame.
Villa  (viešbučio komplekse) – atskiras 3-6 kambarių namelis, vieno arba 
dviejų aukštų, su didele svetaine, puikiai įrengtais miegamaisiais ir keliais 
vonios kambariais. Gali būti individualus baseinas, kartais vienu dalijasi kelios 
vilos. Geruose 5  viešbučiuose vilų svečiams veikia atskiras restoranas, 
klientai gali naudotis personalo elektromobiliais, o kartais ir asmeninio liokajaus 
paslaugomis. Į VIP paplūdimius kas pusę valandos atnešama vaisių, šampano, 
rankšluosčių. Už tokią vilą reikės sumokėti tris kartus brangiau nei už vieną ar 
kelis standartinius numerius (priklausomai nuo gyvenančiųjų viloje skaičiaus). 
Apartamentai – paprastas buto tipo numeris, kuriame gali būti nuo vieno 
iki trijų miegamųjų kambarių, atskira svetainė, sujungta su virtuvėle ir 
vonios kambarys. Viename miegamajame įprastai gali miegoti 2 žmonės. 
Interjeras, techninės charakteristikos bei virtuvėlės įranga priklauso nuo 
viešbučio lygio.
Studio – standartinio tipo numeris, padalintas į dvi zonas – miegamąją 
ir svetainės, sujungtą su virtuvėlės kampeliu. Priklausomai nuo viešbučio, 
virtuvėlėse gali būti indai ir stalo įrankiai. 

Naudinga žinoti

TEZ TOUR TURKEY biuras Antalijoje
Guzeloba Mahallesi Tesisler Cad. No:73
Lara 07230 Antalija
Tel. +90 242 310 57 00/01/.../05 
El. paštas info@teztour.com.tr 

Lietuvos Respublikos ambasada Turkijos Respublikoje
Mahatma Gandi Cad. No. 17/8-9 06700 G.O.P. Ankara, Turkija
Tel. +90 312 447 07 66, faks. +90 312 447 06 63
El. paštas amb.tr@urm.lt
Pasibaigus atstovybės darbo laikui, poilsio ir švenčių dienomis, nelaimingų 
atsitikimų ar kitais neatidėliotinais atvejais skambinti į Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministeriją telefonu +370 5 2362444.
 
Vietinės tarnybų telefonai: 

Policija 155
Kelių policija 154
Greitoji pagalba 112

Visa kataloge pateikiama informacija apie viešbučius, jų kategorijas, 
siūlomas paslaugas ir pramogas gali kisti, todėl atnaujinamą informaciją 
apie pasikeitimus galite rasti UAB „Tez Tour“ tinklapyje www.teztour.lt. 
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Sutartis
1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja:
1.1.1. Organizuoti turistui (-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje. Jeigu kataloge 

ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, įsipareigoja organizuoti turistinę kelionę 
pagal pakeistą programą. Katalogas, taip pat kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. Kelionių organizatoriaus 
internetiniame puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos) / www.tez-tour.com (jeigu išvykimas 
iš kitų užsienio valstybių) skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie viešbučius, jų kategorijų, paslaugų ir pramogų juose pasikeitimus po katalogo išleidimo.
1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, t. y. 80 procentų vietų keleiviams numatytame lėktuve, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau kaip 10 
kalendorinių dienų iki kelionės pradžios. Turistams tinkamai pranešus apie kelionės anuliavimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, kelionių organizatorius nebeatsako 
už turistų patirtą žalą.
1.1.3. Iki sutarties pasirašymo įteikti turistui (-ams) rašytinį dokumentą, kuriame būtų pateikta tiksli ir neklaidinanti informacija apie kelionės maršrutą (išvykimo, grįžimo 
vietas, datas bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas atvykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas kataloge ar 
kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, ob-
jekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą.
Pastaroji informacija skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu 
išvykimas iš Rygos) / www.tez-tour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių).
1.1.4. Pateikti rašytinę informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką, vizų gavimo tvarką, laiką, per kurį gaunamos vizos, valstybių sienų perėjimo tvarką, lankomų 
vietovių epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, vakcinaciją, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo 
tvarką ir neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba pagalbos išlaidos, turistinių 
paslaugų teikimo sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas. Sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, 
likusios sumos mokėjimo grafiką. Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus 
internetiniame puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos) / www.tez-tour.com (jeigu išvykimas iš 
kitų užsienio valstybių).
1.1.5. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančios šalies 
taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo įsipareigoja informuoti turistą apie apgyvendinimo 
tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, 
kiekį ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo. 
1.1.6. Prieš išvykstant į kelionę, rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą trans-
porto priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus); kelionių organizatoriaus atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto 
adresą ar vietinių agentūrų, į kurias turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. Jei tokių agentų ar agentūrų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, 
kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar 
globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.
1.1.7. Informuoti juos apie šalį į kurią vykstama, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų, pasienio kirtimo taisyklių ypatumus.
1.1.8. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui.
1.1.9. Kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių organizatoriaus 
interneto svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje)  kelionės įsigijimo metu. Jeigu sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje neskel-
biamos ar kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.
1.2. Turistas(ai) įsipareigoja:
1.2.1. Laiku sumokėti už kelionę: jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka daugiau nei 3 savaitės, sumokėti 20 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti 
ne vėliau kaip 3 savaitės iki kelionės pradžios; jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 3 savaitės, sumokėti visą kelionės kainą (standartinės 
apmokėjimo sąlygos). Šio punkto sąlygos dėl kelionės apmokėjimo nėra taikomos, jeigu dėl kelionės finansavimo turistas yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) 
sutartį. Turistui įsigyjant kelionę pagal Išankstinio pirkimo nuolaidų sąlygas, kelionę, pagal kurią išvykimas yra ne iš Lietuvos ir / arba kelionę, kuriai taikomos specialios 
apmokėjimo sąlygos, atsiskaitymo už kelionę sąlygos, kurios skiriasi nuo šiame punkte nurodytų standartinių apmokėjimo sąlygų, yra atskirai nurodomos Turizmo 
paslaugų teikimo sutartyje;
1.2.2. Pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę, tarpinę bei kelionės vadovo nurody-
tas išvykimo vietas; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo 
gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais 
vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto „Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias 
Šengeno erdvei, tvarkos aprašo“ (Žin., 2002, Nr. 23-858).
1.2.3. Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.) Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį 
apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius 
turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
1.2.4. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus (naudos gavėjus), kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurody-
tas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
 
2. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
2.1. Turisto teisė atsisakyti sutarties:
2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties, žemiau sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento.
Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t. y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės (dėl jo 
tyčinių veiksmų ar neatsargumo)), jis turi atlyginti kelionių organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksi-
malios vienos kelionės kainos. Sutarties atsisakymo kaina priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios:
 

 
Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus 
nuostolius, kurie nustatyti aukščiau nurodytoje lentelėje, neviršijant maksimalios vienos kelionės kainos, o už vartojimo kredito sutarties nutraukimą turistas privalo 
atsiskaityti su vartojimo kredito davėju Vartojimo kredito įstatyme numatyta tvarka.
Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą. 
2.1.2. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako, negali jų kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti (pvz. Dėl 
sveikatos būklės, mirties ir pan.) kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, 
kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas privalo kuo skubiau po aplinkybių atsiradimo informuoti kelionių organizatorių apie susiklosčiusią 
situaciją ir kelionės atsisakymą. Turistas turi pateikti rašytinių dokumentų, įrodančių kelionės atsisakymo priežastį, kopijas. Tuo atveju, jei sutarties atsisakymo pagrin-
das – turisto liga, asmenys, draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu kelionių organizatoriui turi pateikti nedarbingumo pažymėjimo kopiją. Šalys susitaria ir 
sutinka, kad nuostolių dydis dėl turisto sutarties atsisakymo nustatomas pagal šios Sutarties 2.1.1 punkte pateiktą lentelę, tačiau bet kuriuo atveju, atlygintinų tiesioginių 
nuostolių dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo 
patirtų nuostolių pagrindimą. 
2.1.3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su tu-
ristu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti 
už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.
2.2. Kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties:
2.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.
2.2.2. Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują, tokios pat ar geresnės kokybės, 
alternatyvų kelionės variantą. Jeigu turistas pasiūlytos kelionės atsisako arba dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės turistui pasiūlyti alternatyvią kelionę, kelionių or-
ganizatorius turi grąžinti Turistui už kelionę įmokėtus pinigus. 

Sutarties nutraukimo laikas Kaina procentais nuo kelionės kainos
daugiau kaip 21 diena iki išvykimo 20 %
nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo 50 %
nuo 11 dienų iki 2 dienų iki išvykimo 80 %
likus 2 ir mažiau dienų iki išvykimo 95 %
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Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

2.3. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę ir atlyginti turtinę žalą. 
Jokia žala turistui neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2 punkto aplinkybių arba nenugalimos jėgos.
2.4. Kai, nutraukus sutartį, kelionių organizatoriui, kelionių agentūrai ar kelionių agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už 
organizuotą turistinę kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.
 
3. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
3.1. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamas sutarties sąlygas. Turistas turi teisę atsisakyti 
keisti sutartį.
3.2. Kelionių organizatorius turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas 
degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. 
Turistas, padidėjus kelionės kainai, turi teisę atsisakyti kainos didinimo.
3.3. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2 punktų atvejais, kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti 
gražinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionių organizatorius atsisako sutarties, tais atvejais, kai 
turistas atsisako keisti sutarties sąlygas dėl 3.1 punkte nurodytų aplinkybių, taikomas 2.3 punktas. 
 
4. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS
4.1. Bet kuris šios sutarties Turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.
4.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t. y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau 
neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.
4.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas) reikalavimus, su trečiuoju (kelionę 
perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti 
informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perim-
antis) asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. Šalys susitaria ir 
sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui perleidžiama likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos 
sudaro 100 litų asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui perleidžiama 
likus iki kelionės pradžios mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 200 litų asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Turistui pareikalavus, kelionių 
organizatorius privalo pateikti dėl sutarties šalių pasikeitimo turėtų papildomų išlaidų paskaičiavimą. Jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 4.2 punkte minėtų 
ar kitų priežasčių, turistas turi teisę nutraukti sutartį, sumokėdamas 2.1.1. punkte nurodytą nutraukimo mokestį.
 
5. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ
5.1. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionių organizatorius 
privalo atlyginti turistui nuostolius. Kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:
5.1.1. dėl netinkamo sutarties vykdymo kaltas turistas (1.2.1, 1.2.2 punktų sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys); 
5.1.2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionių organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako tretysis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi.
5.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojosi, 
atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
5.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto protingus lūkesčius, kelionių organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą 
ir paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, 
remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionių organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagal-
bos ir paramos teikimu turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius 
naudojasi, tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.
5.3. Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, jis privalo pasiūlyti turistui (-ams) 
tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos 
skirtumą. Jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jos atsisakė, kelionių organi-
zatorius, be papildomo užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už 
nesuteiktas paslaugas.
5.4. Kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių organizatoriaus tyčios ar 
didelio neatsargumo.
5.5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
5.6. Vežimui oru atitinkamai taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 
12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d. 
pakeitimą, Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, pasirašytos 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje nuostatos, apribojančios Vežėjo 
atsakomybę EC 899 / 2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027 / 97 dėl Vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atveju. Šie teisės aktai nustato 
ir daugelyje atveju apriboja vežėjo atsakomybę asmens mirties arba sužeidimo atveju, taip pat praradus, sugadinus ar pavėlavus atvežti bagažą.
 
6. BENDROSIOS SĄLYGOS
6.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (Žin., 
1998, Nr. 32-852; 2011, Nr. 85-4138) bei kiti teisės aktai ir ši sutartis.
6.2. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi nedelsdamas pareikšti žodžiu kelionių organizatoriaus 
vietiniam atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra, - kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos 
raštu. Nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės metu, turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos; kelionių 
organizatorius privalo turistui raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai dėl netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami 
derybų keliu, o nepavykus susitarti, - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Ginčus dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 
6.4. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
6.5. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 10 dalį įgyvendinančių ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka turistai dėl turizmo paslaugų teikėjų 
prievolių nevykdymo gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą. 
6.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kelionių organizatoriui ir turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
 
Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. Nepa-
tvirtinus rezervacijos, pasirašyta sutartis, dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje, netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą sudary-
damas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui įmokėtus pinigus už netekusią galios sudarytą sutartį.
Nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos kelionės kainos ar jos dalies, sutartis netenka galios. Tokiu atveju turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų 
kelionės variantą, iš kelionių organizatoriaus tuo metu siūlomų kelionių, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, turistas privalo atlyginti 
kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius 2.1.1 p. nustatyta tvarka.
Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, įsigijusiems turistinę kelionę, kai išvykimas / grįžimas iš / į Lietuvą, būtina 
daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza, galiojanti ne trumpiau kaip kelionės laikotarpiu (išsami informacija yra skelbiama www.migracija.lt). 
Turistas patvirtina, kad jis, prieš pasirašant šią sutartį, gavo rašytinį dokumentą (sutartį, katalogą, kitą kelionę aprašančią medžiagą, programą), kuriame išdėstyta visa 
su kelione susijusi informacija: informacija apie apgyvendinimą bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, 
laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, valiutų keitimą, valstybių sienų perėjimo tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, imunoprofilaktikos reikalavi-
mus, informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar 
agentūros atstovą, jo telefoną ir kitus kontaktinius duomenis bei kita šiose sutarties sąlygose nurodyta informacija.
Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus internetinį puslapį www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš 
Rygos) / www.tez-tour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių). 
Sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos 
nuostatas bei informavo kitus turistus naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti 
visas sutarties sąlygas.
 
Sutarties priedai: katalogas, programa, kita kelionę aprašanti medžiaga. 
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Užrašams
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Šis katalogas paruoštas pagal informaciją, kurią pateikė viešbučiai iki 2013 

metų lapkričio 1 dienos. Išsamesnė bei naujesnė informacija apie viešbučiuose 

įvykusius pasikeitimus skelbiama TEZ TOUR tinklapyje www.teztour.lt


